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FIN COMBI FRAME -ALUSTA
Combi Frame -alusta on ainutlaatuinen pyörätuolialusta yksilöllisiä istuinjärjestel-
miä varten. Combi Frame on ideaalinen sekä sisä- että ulkokäyttöä varten. 

Alusta on saatavana joko sinisenä, punaisena tai hopeanvärisenä joko 121/2”, 
20”, 22” tai 24” kelauspyörillä ja 6” tukipyörillä. 

Tämä käyttöohje toimii oppana ja apuna Combi-alustan tarjoamien valinnanmah-
dollisuuksien hyödyntämiseksi täydellisesti. Siksi suosittelemme tämän käyttö-
ohjeen lukemista ennen alustan käyttämistä.
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TURVALLISUUS
Combi Frame -alusta on saanut CE-merkinnän. Tämä varmistaa sen täyt-
tävän kaikki relevantit eurooppalaiset turvavaatimukset. Combi Frame on 
hyväksytty ISO 7176-19:n mukaisesti ja käyttöohje ISO 7176-15:n mukaisesti. 
Tämän tuotteen kestoikä on 5 vuotta, kun sitä käytetään päivittäin. Tämän 
jälkeen tuote on kunnostettava R82:n toimesta käyttöiän pidentämiseksi.

Poistakaa CE-merkintä, jos tuotteeseen tehdään rakenteellisia muutok-
sia tai käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia ja varusteita.

Älä milloinkaan jätä lasta ilman valvontaa tähän tuotteeseen. Varmista 
jatkuva valvonta aikuisen toimesta.  Tuotteen väärä käyttö voi aiheuttaa 
vakavan vamman käyttäjälle. Varmista, että kaikki tuotteen kiinnitykset 
ja säädöt on sijoitettu ja tehty oikein ja tarkista ne ennen joka käyttöä.

Combi-alusta on tarkoitettu vain yhtä käyttäjää varten. Älä sijoita 
useampaa kuin yhtä käyttäjää Combi-alustalle.

Kippieste on pantava päälle, kun alustaa kallistetaan ja jos Combi-alusta 
pysäköidään kaltevuudeltaan yli 10°:n alustoille.

Käyttöohjeen viimeisin versio on aina saatavissa verkkosivuilta: 
www.R82.com

TUOTEVASTUU
CE-merkintä tulee poistaa, jos tuotteeseen teyhdään rakenteellisia 
muutoksia tai käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia.

FIN

FIN

TYÖKALUT
Tuolin selkänojassa on työkalupussi, jossa on 3, 4, 5 ja 6 mm:n kuusiokolo-
avaimet. Mukaan sisältyy myös 1 kpl T-avaimia. Näitä työkaluja käytetään 
käyttöohjeessa kuvattujen säätöjen tekemiseen.

FIN
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KUNNOSSAPITO
- Tarkasta rengaspaine säännöllisesti.  
 Ilmanpaine: 55 PSI/3,8 bar/380 kPa. 
- Tarkasta pyöränlukon toiminta säännöllisesti. Turvallisuuden vuoksi var-

mista, että pyörän ja pyöränlukon välinen etäisyys on: 6-8 mm
- Älä altista kaasujousta  paineelle, korkeille lämpötiloille tai puhkeamiselle.

Voitele kääntöosat ajoittain. Suosittelemme synteettisen teflonöljyn 
käyttämistä.

Puhdista runko säännöllisesti, etenkin sen jouduttua kosketuksiin sa-
deveden/suolaveden kanssa. Älä käytä klooria tai denaturoitua spriitä 
sisältäviä tai hankaavia puhdistusaineita.

Pätevän mekaanikon on tarkastettava ja huollettava Combi Frame 
vähintään 6 kuukauden välein toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi.

Mikäli on asennettu rumpujarrut, on vaijerit säädettävä jarrujen asi-
anmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Varmista, että pyöriä ei voi 
pyörittää jarrujen ollessa päällä. Pätevän mekaanikon on tarkastettava 
ja kiristettävä jarrut vähintään 6 kuukauden välein.

Ammattilaisen, esimerkiksi paikallisen polkupyöränkorjaajan on säädet-
tävä pinnat säännöllisesti.

Ainoastaan valtuutettu R82-henkilöstö saa tehdä säätöjä, joita ei kuvata 
tässä käyttöohjeessa.

FIN

TAKUU
R82:lla on materiaali- ja valmistusviat kattava 2 vuoden vuoden sekä metallirun-
gon rikkoutumisen viallisen hitsauksen seurauksena kattava 5 vuoden vakuu. 
Takuu voi raueta, jos asiakas laiminlyö velvollisuutensa huoltaa ja/tai pitää kun-
nossa päivittäin toimittajan ja/tai käyttöohjeessa mainittujen ohjeiden mukaan ja 
annettuja huoltovälejä noudattaen. Lisätietoja on R82-sivustossa. Takuu pysyy 
voimassa vain, jos R82:n tuotetta käytetään sen ostomaassa ja jos tuote voidaan 
tunnistaa sen sarjanumeron perusteella. Takuu ei kata tapaturmavahinkoja eikä 
väärinkäytön tai laiminlyönnin aiheuttamia vaurioita. Takuu ei kata normaalin 
kulumisen vuoksi määrävälein vaihdettavia osia. Takuu raukeaa, jos käytetään 
muita kuin R82:n alkuperäisiä osia tai tarvikkeita tai jos muu kuin R82:n valtuu-
tettu edustaja tai R82: tuotteita korjaamaan kouluttama henkilö korjaa tuotteen 
tai tekee siihen muutoksia. R82 varaa itselleen oikeuden tarkastaa tuotteen ja 
sen asiakirjat ennen takuuhuollon antamista sekä oikeuden päättää, korjataanko 
tuote vai vaihdetaanko se uuteen. Asiakkaan velvollisuus on palauttaa tuote 
takuuhuoltoa varten sen ostopaikkaan.
Tämän takuun myöntää R82 tai sen jälleenmyyjä.

FIN
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KÄYTTÖÖNOTTO-
VALMISTELUT

Combi Frame -alusta toimitetaan kokoontai-
tettuna tilan säästämiseksi kuljetuksen aikana.

Noudata alla olevia ohjeita Combi Frame
 -alustan ottamiseksi käyttöön.

1) Vedä ulos kahva (A). 

2) Asenna kaasujousi kiinnikkeeseen ja päästä 
kahvasta. Varmista, että se loksahtaa paikal-
leen.

ISTUMINEN COMBI-
ALUSTALLA JA SIITÄ 
POISTUMINEN

Ennen käyttäjän sijoittamista Combi-alustalle on 
pyöränlukot lukittava ja jalkalaudat nostettava 
sivuun tai jalkatuet poistettava.

Aseta käyttäjä Combi-alustalle ja säädä lisä-
varusteet optimaalisen istuma-asennon saavut-
tamiseksi käyttäjälle.

Jalkatukien poistaminen ei ole tarpeen, jos 
käyttäjä siirretään Combi-alustalle tai siitä pois 
nostoliinan avulla.

T-AVAIN
T-avain (A) toimii apuna pikakiinnityslevyjen 
pitämiseksi urassa esim. sivutukea yms. asen-
nettaessa tai säädettäessä.

Työnnä avain uraan, käännä 90° ja laske alas 
levyn tukemiseksi.

FIN

FIN
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ESTEIDEN 
YLITTÄMINEN 1/3

Ajaminen YLÖS reunakiveyksen yli (max. 
10 cm)

Eteenpäin
Tätä tekniikkaa suositellaan kokeneille käyt-
täjille.

* Varmista, että kippieste on pois päältä
* Aja eteenpäin kohti reunakiveystä
* Pidä paino kelauspyörillä ja nosta tukipyöriä 

maasta. Taivuta vartaloa eteenpäin ja työnnä 
voimakkaasti kelausvanteista.

Eteenpäin, avustajan kanssa

* Varmista, että kippieste on pois päältä
* Aja eteenpäin kohti reunakiveystä
* Kallista tuolia taaksepäin tukipyörien nosta-

miseksi reunakiveyksen yläpuolelle.
* Avusta käyttäjää auttamalla kelauspyörät yli 

reunuksen alustaa nostamalla työntökah-
voista nostamisen sijasta.

Taaksepäin
Tätä tekniikkaa tulee käyttää vain matalilla 
reunuksilla ja se on riippuvaista jalkalaudan 
korkeudesta.

* Varmista, että kippieste on pois päältä
* Aja taaksepäin kohti reunakiveystä
* Taivuta vartaloa eteenpäin ja työnnä voimak-

kaasti kelausvanteista.

Taaksepäin, avustajan kanssa

* Varmista, että kippieste on pois päältä
* Aja taaksepäin kohti reunakiveystä
* Kallista tuolia taaksepäin tukipyörien nosta-

miseksi ylös.
* Nosta alustasta tuolin nostamiseksi ylös. 

Vedä tuoli pois reunakiveykseltä ja laske 
tukipyörät alas.

FIN
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ESTEIDEN 
YLITTÄMINEN 2/3

Ajaminen ALAS reunakiveyksiltä (max. 10 
cm)

Eteenpäin
Tätä tekniikkaa suositellaan kokeneille käyt-
täjille.
* Varmista, että kippieste on pois päältä
* Aja eteenpäin kohti reunakiveystä
* Työnnä voimakkaasti kelausvanteista ja aja 

eteenpäin. Kaikkien pyörien tulisi koskettaa 
maata samanaikaisesti.

Korkea kaatumisriski tällä tekniikalla

Eteenpäin, avustajan kanssa

* Varmista, että kippieste on pois päältä
* Aja eteenpäin kohti reunakiveystä.
* Kallista tuolia taaksepäin tukipyörien nosta-

miseksi samalla alustasta otetta pitäen.
* Aja varovasti alas reunukselta ja laske tu-

kipyörät maahan.

Taaksepäin
Tätä teniikkaa ei pidä koskaan käyttää, jos 
korkeusero on yli 10 cm ja silloinkin vain koke-
neiden käyttäjien toimesta.

* Varmista, että kippieste on pois päältä
* Aja taaksepäin kohti reunakiveystä.
* Taivuta vartaloa eteenpäin ja aja varovasti 

kohti reunakiveystä.

Korkea kaatumisriski tällä tekniikalla

Taaksepäin, avustajan kanssa

* Varmista, että kippieste on pois päältä
* Aja taaksepäin kohti reunakiveystä.
* Aja varovasti alas reunukselta ja vedä tuoli 

sen luota samalla alustata otetta pitäen.
* Laske tukipyörät maahan.

FIN
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ESTEIDEN 
YLITTÄMINEN 3/3

Siirtyminen YLÖS portaita

Pyydä aina apua.

Älä milloinkaan mene liukuportaisiin edes 
avustajan kanssa.

Älä nosta pelkästään työntökahvasta!

Taaksepäin, avustajan kanssa:

* Varmista, että kippieste on pois päältä ja kah-
vat on kiristetty kunnolla.

* Aja taaksepäin ensimmäistä askelmaa kohti.
* Kallista tuolia ja vedä tuolia ylös askelma 

kerrallaan. Varmista, että painopiste pysyy 
kelauspyörillä.

* Vedä tuoli pois viimeiseltä askelmalta ja laske 
tukipyörät alas.

Siirtyminen ALAS portaita

Eteenpäin, avustajan kanssa:

Pyydä aina apua.

Älä milloinkaan mene liukuportaisiin edes 
avustajan kanssa.

* Varmista, että kippieste on pois päältä.
* Aja ensimmäistä askelmaa kohti ja kallista 

tuolia.
* Siirry alaspäin askelma kerrallaan. Varmista, 

että painopiste pysyy kelauspyörillä.
* Laske tukipyörät alas viimeisen askelman 

jälkeen.

Jos avustajia on kaksi, voi toinen auttaa 
nostamalla edestä.

Avustajien on varmistettava nostaminen 
oikealla tavalla - kuormitus jaloilla eikä 
selällä.

FIN
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ISTUIMEN & 
SELKÄNOJAN 
KALLISTUSSÄÄTÖ

Istuimen kallistus:
Käytä työntökahvassa olevaa vasenta vipua (A) 
istuimen kallistuksen säätämiseksi. Kun haluttu 
kulma on saavutettu, vapauta vipu, jolloin se 
lukittuu paikalleen.
Combi Frame voidaan tilata kaasujousella tai 
ilman selkänojan kallistusta varten. Noudata 
alla olevaa kuvausta Combi Frame- alustan 
selkänojan kallistamiseksi:

Selkänojan kallistussäätö (kaasujousella):
Käytä työntökahvassa olevaa oikeanpuoleista 
vipua (B) selkänojan kallistuksen säätämiseksi. 
Kun haluttu kulma on saavutettu, vapauta vipu 
halutun asennon lukitsemiseksi.
Kallistussäätöjen tekeminen on helpointa käyt-
täjän istuessa tuolissa.

Selkänojan kallistussäätö (kiinteällä tangolla):
Avaa ruuveja (C) 5 mm:n kuusiokoloavaimella ja 
säädä poikittaistangon korkeus. Tangon korke-
utta säädettäessä selkänojan kulma muuttuu 
automaattisesti. Kiristä ruuvit, kun haluttu asento 
on saavutettu.

Kallistussäätöä kiinteän tangon kanssa (E) 
rajoittaa selkänojan tukiputkien (D) pituus.

FIN
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SELKÄNOJAN 
SÄÄTÄMINEN

On mahdollista säätää selkänojaa istuimesta 
riipumattomasti. Toimitettaessa selkänojaa 
voidaan siirtää korkeintaan 10 cm taaksepäin. 
Selkänojan profiilit on kiinnitetty istuinprofiilien 
alla oleviin kiinnikkeisin.
 
* Avaa kahta ruuvia (A) istuinprofiilin alla. 

* Siirrä selkänojan profiilit haluttuun kohtaan ja 
kiristä uudelleen ruuveilla.

Huomioi, että etumainen ruuvi (B) on vain 
turvaruuvi ja sen TÄYTYY sopia yhteen 
istuinprofiilissa olevista rei'istä.

Varmista, että selkänojan profiilit asenne-
taan samaan kohtaan kummallakin puolella.

Jos painopistettä säädetään tuolin etuosaa 
kohden, saattaa tuoli muuttua kaatumisher-
käksi. Suosittelemme kippiesteiden käyttöä.

FIN
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ISTUIMEN ASENNUS
Combi Frame voidaan varustaa lähes kaikilla 
muiden valmistajien istuinyksiköillä. Suositte-
lemme Panda Futura- tai x:panda -tuolia R82:lta. 
Noudata alla olevaa kuvausta istuimen asenta-
miseksi Combi Frame -alustalle.

* Aseta adapteri istuinalustalle ja kiinnitä pultit, 
prikat ja mutterit (A) ja kiristä kaikki pultit tiuk-
kaan käyttäen 4 mm:n kuusiokoloavainta ja 
10 mm:n kiintoavainta. Aseta adapteri niin, 
että istuimen oikea painopiste löytyy. 

* Aseta istuin adapteriin ja työnnä se koko mat-
kan taakse, kunnes se loksahtaa paikalleen.

* Lukitse sivulla oleva punainen vipu, kun tuoli 
on paikallaan. 

Älä käytä ensimmäistä reikää, johon tuoli 
loksahtaa. Tämä on vain turvareikä, joka 
pidättää tuolin jos nuppi vahingossa hyp-
päisi pois oikeasta reiästään. 

Asennus ilman adapteria 
(vain x:panda koko 3+4 tai Panda 5  joko Combi-

alustalla koko 3 tai 4)

* Aseta istuin rungon istuinalustaan ja kiinnitä 
pultit ja prikat istuinalustan alle (B). Kiristä 
kaikki pultit tiukkaan 6 mm:n kuusiokoloava-
imella. Aseta istuin niin, että istuimen okea 
painopiste löytyy. 

 

On tärkeätä kääntyä valtuutetun R82-
henkilöstön puoleen ennen säätöjen/
sovitusten tekemistä muiden valmistajien 
tuoleja asennettaessa.

Älä sijoita käyttäjää tuoliin, jos tuoli on 
seissyt auringossa. Tuoli on jäähdytettävä 
ennen käyttöä käyttäjän turvallisuuden ja 
mukavuuden vuoksi.

FIN
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KAASUJOUSEN 
SÄÄTÄMINEN

Kaasujousta voidaan ajoittain joutua säätämään. 

Kokeile säätämistä vaijerikiristimellä. ellei tämä 
auta, toimi seuraavasti:

Säätäminen on tarpeen vain kun:

 - kaasujousi avautuu hitaasti itsestään 
 - kaasujousta ei voida lainkaan avata

Mikäli kaasujousi avautuu itsestään; avaa mut-
teria (B) 17 mm:n kiintoavaimella. Kierrä sitten 
männän tankoa (A) vastapäivään sen kiristä-
miseksi. Kiristä mutteri (B) uudelleen.

Mikäli kaasujousta ei voida lainkaan avata; avaa 
mutteria (B) 17 mm:n kiintoavaimella. Kierrä 
sitten männän tankoa (A) myötäpäivään sen 
avaamiseksi. Kiristä mutteri (B) uudelleen.

Älä altista kaasujousta paineelle tai 
korkeille lämpötiloille. ÄLÄ puhkaise.

Älä naarmuta mäntää; on tärkeätä käyttää 
liinaa tai vastaavaa, mikäli  kaasujousen 
säätämiseen käytetään työkaluja.

FIN
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PIKALUKITUS-
PYÖRÄT

Kelauspyörien pikalukitusakselinastat ovat  
Combi Frame -alustan vakiovaruste - tämä hel-
pottaa ja nopeuttaa irrotusta (A): paina pyörän 
keskiössä olevaa lukitusmekanismia ja irrota 
pyörä vetämällä. 

Pyörä irrotetaan painamalla pyörän keskiössä 
sijaitsevaa lukitusnekanismia (A). Liu'uta ak-
selitappi pyörän kanssa irti tuolista.

Pyöriä takaisin asennettaessa varmista, 
että lukituspainikkeen pää (A) loksahtaa 
takaisin ulos lukiten pyörän paikalleen.

Varmista pyörästä vetämällä, että ak-
selitappi on lukittunut paikalleen.

PINNASUOJAT
Noudata alla olevaa kuvausta pinnasuojien 
asentamiseksi Combi Frame -alustaan:

* Aseta suojus pinnojen päälle.

* Kiinnitä mukana toimitetut nipistinkiinnittimet 
pinnasuojissa olevien reikien läpi ja kiinnitä 
paikalleen pinnojen päälle.

FIN
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TYÖNTÖTANGON 
SÄÄTÄMINEN

Työntötangon kulmaa on helppo säätää eri-
pituisille käyttäjille sopivaksi.

* Paina lukitusnastaa (A) ja vedä kahvasta 
työntötangon vapauttamiseksi.

* Säädä kulma.

* Paina kahva sisään ja varmista, että luki-
tusnasta loksahtaa paikalleen.

Älä vedä/nosta tuolia työntötangosta, eten-
kään portaissa.

FIN
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KIPPIESTE
Kippiesteet ovat Combi Framen perustoimituk-
seen kuuluva varuste. Kippiesteet asennetaan 
tuolin taakse istuimen alapuolelle.
Kippieste pannaan päälle jalalla kohdasta (A). 
Sen ottamiseksi pois päältä sitä käännetään 
ympäri 180°.

Pyörätuolia yli reunakiveyksen yms. yli 
avustettaessa on avustajan painettava 
kippiesteen poljinta (B).

Kippieste on pantava päälle, kun alu-
staa kallistetaan ja jos Combi Frame 
pysäköidään kaltevuudeltaan yli 10°:n 
alustoille.

Suosittelemme kippiesteiden ajoittaista 
tarkistamista niiden toimintakunnon var-
mistamiseksi.

FIXLOCK-
KIINNIKKEET

Fixlock-kiinnikkeitä voidaan asentaa sekä istui-
men että selkänojan kiskoihin. Kierrekappaleella 
varustettu fixlock sijoitetaan kiskoon. Käännä 
kierrekappaletta 90º. Vedä fixlock-kiinnikettä  
ulospäin kun sitä kiinnitetään mukana toimite-
tulla 3 mm:n kuusiokoloavaimella.

FIN
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ISTUIMEN 
KORKEUSSÄÄTÖ

Noudata alla olevia ohjeita Combi Framen
 istuinkorkeuden säätämiseksi:

* Irrota pultit (A) rungosta.
* Säädä korkeus haluttuun asemaan.
* Asenna pultti takaisin ja kiristä.

Varmista, että istuinkorkeus on sama
alustan molemmin puolin.

Huomioi, että istuimen kallistus muuttuu 
istuinkorkeutta säädettäessä.

Käyttäjän ei tule olla tuolissa korkeus-
säätöä tehtäessä.

ISTUIMEN 
KALLISTUSSÄÄTÖ

Paina istuinlevy vaaksuoraan asentoon kaasu-
jousen puristamiseksi kokoon oikean aloituskul-
man aikaansaamiseksi.

* Pura kaasujousta istuimen alla pitelevä kiin-
nitys avaamalla 2 ruuvia (A).

* Asenna kiinnitys uudelleen reikiin, jotka tuot-
tavat vaaditun istuinkallistuksen.

* Kiristä ruuvit (A) uudelleen.
* Avaa kahta ruuvia (B) molemmilla puolin 6 

mm:n kuusiokoloavaimella.
* Työnnä istuin takaisin aloituskohtaan.
* Kiristä 2 ruuvia (B) molemmilla puolin.

FIN
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PYÖRÄNLUKKO
Pyöränlukot asennetaan alustan alaosaan ja 
sekä käyttäjä että avustaja voivat käyttää niitä.

* Työnnä vipua eteenpäin pyörän lukitsemiseksi
* Vedä vipua taaksepäin pyöränlukon avaami-

seksi

Pyöränlukot asennetaan runkoon ja niitä voidaan 
siirtää eteen- ja taaksepäin pyöräkoosta ja jarru-
tehosta riippuen. Siirrä kiinnikkeitä taaksepäin ja 
pyörä lukittuu voimakkaammin. Siirrä kiinnikkeitä 
taaksepäin ja tuoli lukittuu heikommin.

Avaa ruuveja (A) mukana toimitetulla 4 mm:n 
kuusiokoloavaimella pyöränlukon sijainnin muut-
tamiseksi. Kiristä ruuvit haluttuun asemaan.

Säilytä kelauspyörissä suositeltu ilman-
paine, 55 PSI/3,8 bar/380 kPa jarrujen 
kunnollisen toiminnan varmistamiseksi.

Käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi 
suosittelemme 6-8 mm:n etäisyyttä pyörän 
ja lukkokappaleen välillä.

RUMPUJARRU
Rumpujarrujen kahvat on asennettu työntötan-
koon ja niitä käyttää avustaja.

* Purista kahvaa jarrun panemiseksi päälle.

* Vedä punaisesta vivusta jarrun ottamiseksi 
pois päältä.

FIN
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PYÖRÄ-
YHDISTELMÄT

Suositellut pyöräyhdistelmät Combi Frame
 -alustalla kuvataan alla.
Mikäli halutaan muuta istuinkorkeutta, käytetään 
muualla tässä käyttöohjeessa kuvattua istuin-
korkeuden säätöä.

Mahdolliset pyöräyhdistelmät:

On tärkeätä säätää etuhaarukan kulma, 
jos pyöräkokoa muutetaan (ks. alla oleva 
kuvaus). Kunnollisen pyörimisen ja kulun 
varmistamiseksi etuhaarukat pidetään 
kohtisuorassa maahan nähden, molemmat 
etuhaarukat samassa kulmassa.

Pyörien koon muuttaminen muuttaa istuin-
korkeutta ja haarukoiden kulmaa. 

 12½" 20" 22" 24"

 6" √	 √	 √	 √

 8" √	 -	 √	 √

ETUHAARUKAN 
KULMAN SÄÄTÖ

* Avaa ruuveja (A) 5 mm:n kuusiokolo-avaimel-
la.

* Vedä ulos muovinen hela (B) ja kierrä sitä, 
kunnes etuosa (C) on 90º:n kulmassa lattiaan 
nähden. 

* Sovita muovinen hela (B) takaisin paikalleen.
* Kiristä uudelleen ruuvit (A) ja varmista niiden 

kireys.
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PAINOPISTEEN 
MUUTTAMINEN

Combi Frame -alustan painopistettä voidaan 
muuttaa pyörän sijaintia muuttamalla.

1) Irrota kuljetuspyörät. Pura korkeussäätö (A) 
molemmilta puolilta. 

2) Pura pyöränkannatin (B) molemmilta puolilta.  
3) Pura kaasusylinteri istuimen alta.
4) Taita istuinyksikkö pois alustalta ja poista 7 

ruuvia muovisesta osasta (C). Ulompi peite-
levy voidaan nyt poistaa. Poista pienet mu-
ovitulpat alustan sisäpuolella olevista rei'istä.

5) Ristikkorungossa oleva pyöränkannatin voi-
daan nyt siirtää haluttuun kohtaan. Vedä run-
koa kevyesti sivulle ja siirrä pyöränkannatinta 
eteen- tai taaksepäin. Varmista, että kannatin 
loksahtaa paikalleen halutussa kohdassa.

6) Asenna ruuvit ja peitelevy paikoilleen. Muovi-
tulpat asennetaan takaisin istuinyksikön reikiin 
ja se taitetaan takaisin paikalleen. Asenna 
pyöränkannatin ja kuljetuspyörät paikoilleen. 

7) Asenna kaasusylinteri takaisin siten, että istuin 
on oikeassa kulmassa. 

Combi Frame on käyttövalmis.

Muista, että myös pyöränlukkoja on siirrettävä 
vastaavasti eteen- tai taaksepäin.

Suosittelemme, että pätevä mekaanikko 
suorittaa istuimen siirtämisen.

On tärkeätä kiristää kaikki ruuvit tiukkaan ja 
tarkistaa ne säännöllisesti, etenkin paino-
pisteen muuttamisen jälkeen.

Jos painopistettä siirretään tuolin etuosaa 
kohden, saattaa tuoli muuttua kaatumaher-
käksi. Suosittelemme kippiesteiden käyttöä.

FIN
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PUINEN SELKÄNOJA
Combi Frame voidaan varustaa puisella sel-
känojan levyllä. Asenna kiinnikkeet selkänojan 
kiskoihin ja kiinnitä levy mukana toimitetuilla 
ruuveilla ja pulteilla.

Kiinnikkeitä kaarevaa puista selkänojaa varten 
voidaan tilata erikseen ja niitä voidaan käyttää 
muiden valmistajien kaareviin selkänojiin.

KURASUOJA
Combi Frame -alustaan voidaan asentaa kura-
suojat. Noudata alla olevaa kuvausta kuras-
uojien asentamiseksi oikein:

* Asenna kannatin (A) runkotangon molemmin 
puolin ja kiinnitä mukana toimitetuilla ruu-
veilla. Varmista, että kannatin (B) on asennttu 
yläreikiin.

* Aseta kurasuoja kannattimeen (B) ja kiristä 
ruuveilla (C). 

* Aseta kurasuoja oikein pyörän päälle ja kiristä 
ruuvit.
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PÄÄNTUEN 
KANNATIN

Asenna pääntuen kannatin selkänojassa ole-
vaan kaasujousen kannattimeen . 

* Irrota neljä ruuvia (A) kannattimesta

* Aseta pääntuen kannatin (B) paikalleen ja 
kiristä uusilla pidemmillä ruuveilla. Huomioi 
välikehela 2 asennuskappaleen välillä.

Pääntuki voidaan nyt asentaa kannattimeen. 
Kiristä kuusiokoloavaimella.

POIKITTAISTAN-
GOSSA OLEVA 
PÄÄNTUEN 
KANNATIN

Asenna poikittaistanko siihen asennettuine 
pääntuen kannattimineen. 

* Irrota yläpäätykappaleet  (A) selkänojan 
kiskoista ruuviavaimella.

* Asenna poikittaistanko kiskoihin ja kiristä 
halutulle korkeudelle 5 mm:n kuusiokoloava-
imella.

Pääntuki voidaan nyt kiinnittää kannattimeen. 
Kiristä sormiruuvilla (B).

Varmista, että tanko on suorassa mittaa-
malla etäisyys kiskon päähän molemmilla 
puolin.
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JALKATUET JA 
JALKALAUDAT

Näitä jalkatukia ja jalkalautoja ei voida käyttää 
kokoa 1 olevassa Combi Framessa. Ks. seuraa-
va sivu. Noudata alla olevia ohjeita jalkatukien 
asentamiseksi Combi Frame -alustaan:

1) Jalkatukien asennus:
 Irrota päätykappale (A) ruuviavaimella. Asen-

na jalkatukien kannattimet ja kiristä mukana 
toimitetulla 5 mm:n kuusiokoloavaimella. 
Asenna päätykappale takaisin paikalleen. 
Aseta jalkatuki kannattimeen. Paina luki-
tuspainiketta (B) jalkatukea asennettaessa/
irrotettaessa. Varmista, että lukituspainike 
loksahtaa paikalleen.

2) Sivuunkääntötoiminto:
 Paina lukituspainiketta (B) ja nosta jalkatukea 

ylös, jolloin se voidaan kääntää sivuun.
 Käännä jalkatuki käyttöä varten paikalleen 

ja varmista, että lukituspainike (B) loksahtaa 
paikalleen.

3) Kallistussäädöllä varustetut jalkatuet:
 Paina vipua (C) alaspäin jalkatukien kallistus-

sädön suorittamiseksi erikseen.

4) Korkeussäädettävä jalkalauta:
 Irrota ruuvi (D) mukana toimitetulla 5 mm:n 

kuusiokoloavaimella. Säädä jalkalaudan 
korkeus ja asenna ruuvi takaisin.

5) Kallistussäädöllä varustettu jalkalauta:
 Avaa ruuveja (E) mukana toimitetulla 5 mm:n 

kuusiokoloavaimella. Säädä jalkalaudan 
kulma yksilöllisesti ja kiristä ruuvit.

Tätä jalkatukea ei voida käyttää lasten 
kuljettamiseen ajoneuvoissa tarkoitettu-
jen kuljetuskannattimien kanssa. Suosit-
telemme seuraavalla sivulla kuvattujen 
jalkatukien käyttämistä.
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JALKATUEN 
ASENTAMINEN

Combi Frame voidaan varustaa erilaisin jalkatuin 
ja jalkatuen tangoin. Noudata alla olevaa ohjetta 
niiden kiinnittämiseksi oikein:

* Pura kannattimet (A) istuimen alta ja asenna 
uudet kannattimet (B).

* Aseta jalkatuen kannatin kannattimien (B) 
putkiin.

* Asenna haluttu jalkatuen tanko ja jalkatuet/
jalkalauta, ja Combi Frame on käyttövalmis.

MUIDEN KUIN 
R82-JALKATUKIEN 
ASENTAMINEN

Combi Frame voidaan varustaa jalkatuin, jotka 
eivät ole R82:n valmistamia. Noudata alla ole-
vaa kuvausta jalkatuen tangon kannattimen (B) 
asentamiseksi:

* Irrota päätykappale (A) istuinkiskosta.

* Asenna kannatin (B) kiskoon ja kiristä halut-
tuun asemaan.

* Pane päätykappale takaisin paikalleen.

FIN
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Restraints should 
not be held 

away from body 
by wheelchair 

components such 
as armrests or 

wheels

KULJETTAMINEN 
MOOTTORI-
AJONEUVOISSA 1/3

Combi Frame on dynaamisesti testattu ISO 7176-
19:n mukaisesti.

Seuraavia ohjeita on noudatettava turvallisuus-
syistä.
 

Hyväksyntä ei ole voimassa erikoisvalmis-
teisissa tuoleissa. 

Combi Frame on hyväksytty käyttäjän kul-
jettamiseen moottoriajoneuvoissa 35 kg:n 
maksimikuormalla/käyttäjän painolla.

Käyttäjän tulee siirtyä ajoneuvon istuimeen 
ja käyttää ajoneuvoon asennettua turvajär-
jestelmää aina sen ollessa mahdollista.

Combi Frame on sijoitettava ajosuuntaan 
istuimena moottoriajoneuvossa käy-
tettäessä. Käytä ISO 10542-2 -hyväksyttyä 
hihnatyyppistä 4-pistekiinnitysjärjestelmää.

Käytä ISO 10542-1 -hyväksytttyä 3-pis-
tevyötä pyörätuolissa. Pyörätuolin osien 
kuten käsinojien tai pyörien ei saa estää 
vyötä tukemasta kehoa. Pelkän lantiovyön 
käyttäminen EI riitä.

Kaikki lisävarusteet on poistettava pyörä-
tuolista ja kiinnitettävä erikseen ajoneu-
voon. Lisävarusteet, joita ei voida irrot-
taa, on kiinnitettävä pyörätuoliin mutta 
sijoitettava erilleen käyttäjästä siten, että 
lisävarusteiden ja käyttäjän välissä on 
iskua vaimentava pehmuste. 

Myyjän tulee tarkastaa Combi Frame en-
nen uudelleen käyttämistä kaikentyyppisen 
ajoneuvotörmäyksen jälkeen. 

Seuraavia istuimen ja tuolin valmistelua 
koskevia ohjeita on noudatetttava ennen 
kuljettamista.
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KULJETTAMINEN 
MOOTTORI-
AJONEUVOISSA 2/3

Kannatin TÄYTYY asentaa kuljettamista 
varten.

Combi Frame koko 3:ssa Panda Futuran 
koko 4 kanssa kannatin sijaitsee selkäno-
jan tangon yläpuolella. Ohita vaiheet 1 ja 
2, ja siirry vaiheeseen 3 seur. sivulla.

1. Irrota työntötanko avaamalla 2 pulttia (A) kum-
mallakin puolella.

*  Vedä työntötankoa ylöspäin.

2. Irrota selkänojan ylätanko avaamalla 4 ruuvia 
(B). 

*  Kallista pystytankoja taaksepäin.
*  Liu'uta selkänojan tanko ylös.

Valitse sopiva yhdistelmä alustan koon ja istui-
men koon perusteella.

3. Varmista, että istuimen selkänoja ja alustan 
selkänoja ovat yhdensuuntaiset ja pysty-
suorassa.

* Asenna kannatin (A) Panda Futuran selkäno-
jaan piirroksessa esitetyllä tavalla. 

* Asenna kannatin (B) Combi Framen profiiliin. 
* Sormiruuvi (C) ruuvataan kannattimeen (A). 

Kiristä sormiruuvin päässä oleva mutteri.
* Kannattimeen (B) asennettu tanko kään-

netään sormiruuvin (C) päälle.
* Kiristä sormiruuvi.
* Kannatinta (B) voidaan löysentää lopullisia 

säätöjä varten. 

Istuin voidaan helposti irrottaa avaamalla sor-
miruuvia (C) ja nostamalla kannattimeen (B) 
asennettua tankoa.

Combi Frame koko 1 + Panda 
Futura -istuin koko 2½

Combi Frame koko 2 + Panda 
Futura -istuin koko 2½ ja 3

Combi Frame koko 1 + 
Panda Futura -istuin koko 1 ja 2 

Combi Frame koko 3 + 
Panda Futura -istuin koko 3

Combi Frame koko 3 + 
Panda Futura -istuin koko 4
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Size 1+2 Size 3+4

KULJETTAMINEN 
MOOTTORI-
AJONEUVOISSA 3/3

Combi Framen kuljettaminen ajoneuvossa:
1. Alusta kiinnitetään ajoneuvoon 4-piste-hihnajärjestel-

män avulla. (Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita). 

On käytettävä ISO 10542-2 -hyväksyttyä 4-pistehi-
hnajärjestelmää. 

 Rungon takana, kiinnike A:
2. * Poista tulpat.
 * Sijoita kiinnikkeet (A) takatankoon. 
 * Kiinnitä mukana toimetuilla 6 mm:n pituisilla pulteilla 

ja muttereilla. (Huomioi sijoitus eri kokoja varten.)

 Rungon etupuolella, kiinnike B:
3. * Poista sivukiskoissa olevat tulpat (D). 
 * Liu'uta kierrekappale sivukiskoihin. 
 * Asenna tulpat (D) takaisin paikoilleen.
 * Aseta kiinnike (B) kierrekappaleen päälle.
 * Kiristä mukana toimitetuilla 6 mm:n pulteilla ja prikoilla 

kierrekappaleessa olevien reikien läpi. On tärkeätä, 
että kiinnikeessä (B) olevat "jalat" pannaan sivukisko-
issa oleviin reikiin.

 Kiinnikettä (B) voidaan tarpeen mukaan kääntää 
ylöspäin (kuten piirroksessa) tai alaspäin.

 
4. Pyörätuoli kiinnitetään ajoneuvoon käyttämällä 4-piste-

hihnajärjestelmää. Joko koukkua tai hihnaa voidaan 
käyttää kiinnikkeiden (A) ja (B) kiinnittämiseen.

 Pane mukana seuraavat kiinnikkeet (C) nejään kiin-
nikkeeseen (A) ja (B).

Kiinnitä käyttäjä pyörätuoliin:
5. Käytä 3-pistevyötä piirroksessa (D) esitetyllä tavalla. 
6. 3-pistevyön kulman tulee olla piirroksessa (E) esitetyn 

kaltainen.
7 Vyöt tulee säätää mahdollisimman kireälle, mutta käyt-

täjälle miellyttäviksi. Vyön kudoksen ei tule myöskään 
olla kiertynyt käytössä ollessaan.

8 Suosittelemme 90°:n istuinkulmaa ja 3°:n kulmaa sel-
känojalle.

3-pistevyö on asennettava sivukiskojen sisäpuo-
lelle. Katso piirros (F)

Käytä 3-pistevyötä, joka on ISO 10542-1:n vaati-
musten mukainen. 

9. Kuljettaminen:
* Poista kaikki lisävarusteet pyörätuolista ennen kulje-

tusta.
* Sijoita käyttäjä menostuuntaan.
* Pyörätuoli on hyväksytty kuljettamaan käyttäjää 35 

kg:n maksimikuormituksella.

Huomioi suositeltu turvavyöhyke (G) pyörätuolin 
käyttäjiä ajoneuvoissa kuljetettaessa.
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Dato: 31-01-02   Belast:    kg
SN:  0840-01-111878-001
Varenr:  880003

5707292 134158

Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
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TUOTTEEN 
TUNNISTUS

A) Sarjanumero 

 Etiketti sijaitsee vasemmalla etumaisessa 
poikittaistangossa istuimen alapuolella.

 

B) Valmistaja 

 Etiketti sijaitsee vasemmalla etumaisessa 
poikittaistangossa istuimen alapuolella.
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22 (81/2”) 27 (101/2”) 32 (121/2”) 37 (141/2”)
25 (93/4”) 30 (113/4”) 35 (131/2”) 40 (151/2”)
44 (171/4”) 47 (181/4”) 56 (213/4”) 66 (253/4”)
44 (171/4”) 44 (171/4”) 44 (171/4”) 46 (18”)
57 (221/4”) 62 (241/4”) 67 (261/4”) 74 (283/4”)
78 (301/2”) 78 (301/2”) 83 (321/4”) 86 (331/2”)
87 (34”) 93 (361/4”) 102 (393/4”) 114 (441/2”)
44 (171/4”) 49 (19”) 56 (213/4”) 60 (231/2”)

62 (241/4”) 62 (241/4”) 62 (241/4”) 62 (241/4”)
78 (301/2”) 78 (301/2”) 83 (321/4”) 94 (363/4”)
22 kg (48,5 lb) 23 kg (50,5 lb) 24 kg (53 lb) 27 kg (59,5 lb)
60 kg (132 lb) 75 kg (165 lb) 75 kg (165 lb) 100 kg (220 lb)
60 kg (132 lb) 75 kg (165 lb) 75 kg (165 lb) 100 kg (220 lb)
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WW
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L

Lisätiedot koskien maksimi kuormaa/käyttäjä painoa ja kuljetusta: 
www.R82.com/archive/Publications/Pdf/Chart_transport.pdf

MITAT
Koko 1
cm (tuumaa)

Koko 2
cm (tuumaa)

Koko 3
cm (tuumaa)

Koko 4
cm (tuumaa) 

Leveys, pohjalevy
Syvyys, pohjalevy
Selkänojan korkeus *
Istuinkorkeus lattiasta
Leveys 22” pyörillä
Pituus ilman jalkatukia*
Korkeus selkänojan kiskojen yläpäähän* 
Pyörienvälinen leveys
Taitettuna ilman jalkatukia:
Korkeus selkänojan kiskojen yläpäähän* 
Pituus ilman jalkatukia*
Paino ilman jalkatukia
Maksimikuorma

Kallistus Avaruudellinen kallistus: 45°
Selkänoja: 30°

Combi Frame on mitattu seuraavalla pyöräyhdistelmällä pyörien ollessa perusasemassa: 22" kuljetuspyörä 
ja 6" tukipyörä. Combi Frame on mitattu istuin vaakasuorassa ja selkänoja pystysuorassa asennossa. 
Erilaiset säädöt voivat johtaa erilaisiin mittoihin.

* Korkeus ja pituus voivat vaihdella istuimen ja selkänojakiskojen valinnan mukaan. Combi Frame on mitattu seuraavien
 yhdistelmien mukaisesti; kokoa 1 ja 2 oleva tuoli koon 2 istuimella ja selkänojakiskoilla, kokoa 3 oleva tuoli koon 3     
  istuimella ja selkänojakiskoilla, kokoa 4 oleva tuoli koon 4 istuimella ja selkänojakiskoilla.
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Den Vertreiber finden Sie unter www.R82.com
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TEKNISET TIEDOT
Runko: jauhemaalatut alumiiniputket
Muoviosat: lasikuituvahvisteinen nailon

VALMISTAJA
R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved
Tanska 

MYYJÄ

FIN
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HOITO JA KUNNOSSAPITO
PYÖRÄT
Renkaat: tarkista ilmanpaine (suositus 55 PSI/3,8 bar/380 kPa) ja kulutuspinta ainakin kerran 
kuukaudessa.
Pyöränakselit: akselit tulee pitää puhtaana liasta. Puhdista niin usein kuin on tarpeen.
Kuulalaakerit: kuulalaakerit eivät vaadi huoltoa.
Kelausvanteet: mikäli kelausvanne vaurioituu tavalla, joka voi johtaa käsivammaan, se on vaih-
dettava uuteen.

JARRUT
Jarrujen toiminta on riippuvaista rengaspaineesta. Lian paakkuuntuminen voi haitata jarrume-
kanismia. Jarrut tulisi tarkistaa vähintään kerran kuukaudessa. 

ALUSTA
Kiristä kaikki tuolissa olevat ruuvit säännöllisesti, etenkin kun tuolia on säädetty. On myös tärkeätä 
pitää pyörätuoli puhtaana sekä käyttäjän mukavuuden että tuolin kestoiän kannalta. On hyvin 
tärkeätä puhdistaa selkänojan kallistuksen reiät. Pese tuoli autoshampoolla tai astianpesuai-
neella. Mikäli tuoli on poikkeuksellisen likainen, voidaan käyttää rasvaliuotinta.

TARKASTUS
On tärkeätä kiristää kaikki tuolissa olevat ruuvit säännöllisesti. Selkänojassa ja istuimessa 
olevat ruuvit on tarkistettava, kun leveyttä on säädetty. Kaikki lisävausteiden kiinnittämiseen 
käytetyt ruuvit on tarkistettava vähintään kerran kuukaudessa. Terävien reunojen välttämiseksi 
on tärkeätä tarkistaa, että kaikki kiskojen päät on varustettu päätysuojuksilla. On myös tärkeätä 
havaita mahdolliset murtumat tai viat rungossa, PVC-osissa jne.

KORJAUS
Mikäli pyörätuolissanne ilmenee ongelma, ottakaa välittömästi yhteys myyjään. Viallisia tuoleja 
ei tule käyttää. Jos tuoli vaatii kunnostamista tai korjausta, saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä 
R82-osia. Rikkinäiset lisävarusteet tai varaosat voidaan toimittaa R82:lle korjausta varten. Mikäli 
ongelma on perusosissa, on koko tuoli toimitetava R82:lle korjausta varten. R82 ei ole vastuussa 
vaurioista tai vammoista, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperäisten osien käytöstä tai muun 
kuin valtuutetun R82-henkilön tekemistä korjauksista.
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Ongelma*

Pyörätuol i  ei  ohjaudu 
suoraan

Pyörätuoli tuntuu raskaalta 
työntää

Pyörätuoli tuntuu raskaalta 
kääntää

Jarrut ovat tehottomat

Kuljetuspyörät löysällä

Kuljetuspyörä on vaikea 
irrottaa/vaihtaa

Tukipyörä vaappuu

Pyörätuoli tuntuu kömpelöl-
tä

Istuin/selkänoja vaikuttaa 
vääntyneeltä

Painopisteen siirtotoiminto 
ei suju vaivatta

* Käyttäjä voi kohdata useita näistä ongelmista pyörätuolissa, joka on väärin säädetty tai jota 
käytetään väärin.

Ratkaisu

- Täytä renkaat
- Tarkista etuhaarukan kiinnityskulma
- Varmista, että etuhaarukan kiinnikkeet on asennettu samalle 

korkeudelle
- Varmista, että käyttäjän paino jakautuu tasaisesti
- Käytetäänko tuolia liikutettaessa enemmän voimaa toisella puolella 

kuin toisella? Tarkista renkaat.

- Täytä renkaat
- Varmista, että tukipyörien akselit eivät ole likaiset ym.
- Liikaa painoa tukipyörillä. Säädä painopiste.
- Jarrut on kiristetty liian kireälle.
- Pyöriin on joutunut jotakin. Poista mahdolliset haittaavat esineet.

- Täytä renkaat
- Tarkista etuhaarukan kannattimien kulma
- Varmista, että tukipyörien akselit eivät ole likaiset ym.
- Liikaa painoa tukipyörillä. Säädä painopiste.

- Täytä renkaat
- Säädä pyöränlukon ja renkaan välinen etäisyys
- Vaihda pyöränlukot uusiin, jos ne ovat kuluneet loppuun
- Rumpujarrun vaijerit saattavat vaatia kiristämistä
- Rumpujarrun vaijerit saattavat olla taittuneita
- Rumpujarrun napa saattaa vaatia puhdistamista

- Varmista, että akselitapin prikka on paikallaan
- Säädä akselitapin pituus

- Puhdista ja voitele pikalukitus
- Säädä akselitapin pituus

- Etuhaarukoita ei ole kunnolla kiristetty
- Varmista, että etuhaarukan kiinnikkeet on asennettu samalle 

korkeudelle
- Säädä etuhaarukan kannattimen kulma
- Liikaa painoa tukipyörillä. Säädä painopiste.

- Täytä renkaat
- Tarkista, että kaikki ruuvit, mutterit ja pultit on kunnolla kiinnitetty/

kiristetty

- Varmista, että selkänojassa oleva poikittaistanko on vaakas-
uorassa.

- Ota yhteys valtuutettuun R82-myyjään. ÄLÄ yritä irrottaa mitään 
ilman opastusta.

VIANETSINTÄFIN


