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PANDA FUTURA 5
Panda-tuoli on saatavissa kahtena eri versiona: Panda Standard ja Panda Active. 
Standard-tuoli on ensisijaisesti tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat tukea käsivarsien 
ja olkapäiden ympärillä. Active-tuoli on aktiivisia lapsia varten, jotka tarvitsevat 
enemmän liikkumavapautta.

Selkänojaa voidaan molemmissa versioissa kallistaa istuinalustasta riippumatto-
masti. Monipuoliset säätömahdollisuudet ja laaja lisävarusteiden valikoima mah-
dollistavat tuolin säätämisen lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti mukavuutta 
ja tukea tarjoten. Panda on tarkoitettu sekä sisä- että ulkokäyttöön riippuen siitä, 
mitä alustaa käytetään.

Sisäkäyttö  High-low:x-alusta
 
Ulkokäyttö  Combi-alusta

Tämä käyttöohje mahdollistaa Panda Futura 5:n monien mahdollisuuksien täydel-
lisen hyödyntämisen. 
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TURVALLISUUS
Panda Futura 5 on saanut CE-merkinnän. Tämä todistaa sen täyttävän kaikki 
relevantit eurooppalaiset turvavaatimukset.
Tämän tuotteen kestoikä on 5 vuotta, kun sitä käytetään päivittäin. Tämän 
jälkeen tuote on kunnostettava (R82:n henkilöstön toimesta) käyttöiän pi-
dentämiseksi.

Poistakaa CE-merkintä, jos tuotteen rakennetta muutetaan tai käytetään 
muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia ja lisävarusteita.

Panda Futura 5 on tarkoitettu vain yhtä käyttäjää varten. Älä sijoita 
useampaa kuin yhtä käyttäjää Panda Futura 5 -tuoliin.

Älä milloinkaan jätä käyttäjää tähän tuotteeseen ilman valvontaa. Var-
mista jatkuva valvonta aikuisen toimesta. Panda Futura 5:n väärä käyttö 
voi aiheuttaa vakavan vamman käyttäjälle. Varmista, että kaikki kiinni-
tykset ja säädöt on sijoitettu ja tehty oikein ja tarkista ne säännöllisesti.

Ainoastaan R82:n henkilöstö saa tehdä säätöjä ja lisävarusteiden kiinni-
tyksiä, joita ei mainita tässä käyttöohjeessa. Liivit ja vyöt on kiinnitettävä 
tuotteiden mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

Käyttöohjeen viimeisin versio on aina saatavissa verkossa: 
www.r82.com

TAKUU
Jokaiseen R82-tuotteeseen, joka on ostettu R82-myyjältä, sisältyy 1 vuoden 
takuu valmistusvirheiden ja materiaalien osalta. Alustan murtumien osalta 
takuu on 5-vuotinen.
Takuun myöntää R82-myyjä tai muu R82:n edustaja.
Takuu on voimassa ainoastaan mikäli R82-tuote on käytössä samassa 
maassa, jota varten se on valmistettu. Takuu ei kata vahingon aiheuttamaa 
vauriota, väärinkäytön tai huolimattomuuden aiheuttama vaurio mukaan lu-
kien. Takuu mitätöityy, jos sarjanumero poistetaan tai jos kuka tahansa muu 
kuin valtuutettu R82:n edustaja tekee tuotteeseen korjauksia tai muutoksia.

TYÖKALUT
Käyttäkää istuimen alle sijoitettua 5 mm:n kuusiokoloavainta useimpien tässä 
käyttöohjeessa kuvattujen säätöjen tekemiseen. 
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ISTUIMET
Panda Futura 5:n istuin on saatavissa
vaihtoehtoina (A) STANDARD ja (B) ACTIVE.

Pääasiallinen ero näiden kahden mallin välillä on 
istuinten muotoilu. ACTIVE-istuin on muotoiltu 
siten, että yläraajoilla on enemmän liikkumatilaa 
ja on ideaalinen aktiivisemmille lapsille.

STANDARD-istuin on muotoiltu sivutuin, jotka 
antavat lapselle enemmän tukea ja rajoitetum-
man liikkuvuuden.

Lapsen vartalonhallinta määrää sen, kumpi malli 
on sopivin. Istuin on helposti vaihdettavissa 
toiseen malliin (katso jäljempänä). Selkänojan 
pehmuste on vaihdettava mallia vaihdettaessa. 
Molempiin istuimiin sopii laaja lisävarusteiden 
valikoima.

VARTALOTUKIEN 
ASENTAMINEN / 
IRROTUS

Noudata alla olevia ohjeita vartalotukien asen-
tamiseksi/irrottamiseksi oikein:

Asentaminen:
* Aseta vartalotuet selkänojassa oleviin auk-

koihin (A)
* Kiinnitä takaa käyttäen mukana seuraavia 

ruuvipultteja ja 5 mm:n kuusiokoloavainta (B)

Irrotus:
* Poista ruuvipultit (B) takaa käyttäen mukana 

seuraavaa 5 mm:n kuusiokoloavainta
* Irrota vartalotuet
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LANNETUKI
Panda Futura 5 toimitetaan selkänojan peh-
musteessa olevan säädettävän lannetuen 
kanssa. Siirrä lannetukea ylös- tai alaspäin (A) 
tuentarpeen mukaisesti.

SELKÄNOJAN 
KALLISTAMINEN

Äkillisen kallistumisen estämiseksi tartu 
lujalla otteella selkänojasta ennen kahvan 
nostamista.     
                                                                                                            
Nosta kahvaa (A) ylöspäin selkänojan kal-
listamiseksi ennen selkänojan työntämistä.
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ISTUIMEN JATKE
Panda Futura 5 on varustettu istuimen jatkeen 
asennusta varten.

* Työnnä istuimen jatkeesta tulevat tangot 
kahteen istuimen alla olevaan aukkoon.

* Työnnä oikeaan asemaan ja kiristä mukana 
seuraavilla ruuvipulteilla ja 5 mm:n kuusioko-
loavaimella (A).

HAARAKIILA
Panda Futura 5 on varustettu haarakiilan asen-
nusta varten.

* Kiinnitä kiinnitysosa mukana toimitetulla 4 
mm:n kuusiokoloavaimella (A).

* Haarakiila asennetaan kiinnitysosaan ja sen 
syvyyttä säädetään käyttämällä vipua (B).
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SELKÄNOJAN 
JATKE

Panda Futura 5 on varustettu selkänojan jatkeen 
asennusta varten.

* Asenna selkänojan jatkeesta tuleva tanko 
selkänojassa olevaan kiinnitysosaan ja kiristä 
siipiruuvilla (A).

* Avaa siipiruuvia (A) tai (B) korkeuden säätä-
miseksi.

PÄÄNTUKI
Panda Futura 5 on varustettu pääntuen asen-
nusta varten.

* Asenna pääntuen tanko selkänojassa ole-
vaan kiinnitysosaan ja kiristä siipiruuvilla (A).

SELKÄNOJAN 
JATKE JA PÄÄNTUKI

Noudata alla olevia ohjeita selkänojan jatkeen ja 
pääntuen asentamiseksi samanaikaisesti.

* Liu'uta pääntuen tanko selkänojan jatkeessa 
olevan aukon läpi ja edelleen selkänojassa 
olevaan aukkoon/kiinnitysosaan.

* Säädä pääntuen korkeus ja kiristä siipiruuvilla 
(A).

* Säädä selkänojan jatkeen korkeus ja kiristä 
siipiruuvilla (B).
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VARTALOTUET
Panda Futura 5 on varustettu vartalotukien asen-
nusta varten.

* Aseta vartalotuet aukkoihin.
* Aseta mutterit yksi kerrallaan selkänojassa 

olevaan reikään (A) ja vartalotuissa oleviin 
aukkoihin.

* Kiristä takaa mukana seuraavilla pulteilla (B) 
ja 5 mm:n kuusiokoloavaimella.

* Säädä korkeus ja kiristä.

SIVUUNKÄÄNTYVÄT 
VARTALOTUET 

Panda Futura 5 on varustettu sivuun kääntyvien 
vartalotukien asennusta varten.

* Aseta vartalotuet aukkoihin.
* Aseta mutterit yksi kerrallaan selkänojassa 

olevaan reikään (A) ja vartalotuissa oleviin 
aukkoihin.

* Kiristä takaa mukana seuraavilla pulteilla (B) 
ja 5 mm:n kuusiokoloavaimella.

* Säädä korkeus ja kiristä.

Sivuun kääntyvät vartalotuet vapautetaan pai-
namalla punaista painiketta (C) ja käännetään 
sitten sivuun.

Avustajan tulisi tarkistaa ja voidella kään-
töosat ajoittain - vähintään 3 kuukauden 
välein.
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PÖYTÄLEVY

A) Asentaminen ja syvyyssäätö

B) Pöytälevyn kallistaminen käsinojien kallistuk-
sen avulla.

Pöytälevy voidaan asentaa vain käsinojilla 
varustettuun Panda Futura 5:een.

KÄSINOJA
Korkeussäätö:
Avaa vipu (A) käsinojan siirtämiseksi oikeaan 
asentoon. Aseta pieni ruuvi (B) halutulle korkeu-
delle. Sulje vipu säätämisen jälkeen.

Käsinojan pehmusteen kallistussäätö:
Avaa sormiruuvi (C).

Säädä käsinojan pehmusteen kallistusta sivuittain: 
avaa pehmusteen alla olevia ruuveja (D). 
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RISTIKKOLIIVI
Liivi ja ristikkoliivi voidaan avata ja sulkea käyt-
tämällä solkia ja vetoketjua.

* Kiinnitä olkahihnat selkänojan pehmusteessa 
olevan aukon läpi ja selkänojan yläosassa 
oleviin fixlock-kiinnittimiin (A).

* Kiinnitä ylemmät hihnat selkänojassa oleviin 
fixlock-kiinnittimiin (B).

* Kiinnitä alemmat hihnat selkänojan alaosassa 
oleviin vyönkiinnittimiin (C).

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja tehty oikein. Tarkista nämä 
säännöllisesti.

LANTIOVYÖ
Lantiovyö voidaan avata ja sulkea solkien avulla.

* Kiinnitä hihnat istuimen alla oleviin kiinnik-
keisiin (A).

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja tehty oikein. Tarkista nämä 
säännöllisesti.
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PANDA FUTURA 5  
HIGH-LOW:X -ALUS-
TALLA, KOKO 2

Tätä yhdistelmää ei pidä käyttää vahvasti 
spastisille, voimakkaita liikkeitä tekeville 
lapsille.

Istuimen asentaminen:
Aseta istuin adapteriin ja työnnä se kokonaan 
taakse, kunnes se loksahtaa paikalleen. Lukitse 
punainen kahva (A) istuimen lukitsemiseksi tu-
kevasti paikalleen.

Älä käytä ensimmäistä koloa, johon se lok-
sahtaa. Se on vain turvakolo, joka pysäyt-
tää istuimen, jos se vahingossa hyppää 
ulos oikeasta kolosta. 

Istuimen irrotus:  
Avaa punainen kahva (A). Vedä nuppi (B) ulos,
liu’uta istuinta eteenpäin kunnes se irtoaa adap-
terista.

Maksimikuorma alustalla on 60 kg.

Panda Futura 5:ttä EI voida asentaa kokoa 
1 olevalle alustalle.

Viittaamme 'Alustojen käyttöohjeisiin' 
lisätietojen saamiseksi kokoa 2 olevien 
alustojen version ja toimintojen osalta

i
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TYÖNTÖTANKO 
HIGH-LOW:X 
SISÄALUSTALLE

Syvyyssäätö:
Avaa alustan molemmilla puolilla olevia ruuveja 
(A) ja säädä työntötangon syvyys. Työntötanko 
säätyy kahteen asemaan ja loksahtaa paikalleen 
varmistusnastan avulla.

Kiristä vaadittuun asemaan.

Älä käytä työntötankoa alustan nostami-
seen/vetämiseen ylös tai alas portaita, 
reunakiveyksiä jne. Alustan nostamiseen 
tarvitaan kaksi ihmistä. Älä milloinkaan 
nosta alustaa työntötangosta.

SIVUUN KÄÄN-
TYVÄT POLVITUET

Kiinnitä kiinnitysosa (A) istuimen alle 4 mm:n 
kuusiokoloavaimella. Työnnä polvituet kiinnityso-
saan ja kiristä 6 mm:n kuusiokoloavaimella (B)

* Avaa ruuveja (C) 6 mm:n kuusiokoloavaimella 
polvituen tankojen kulman säätämiseksi. 

* Avaa ruuveja (B) tai (D) 4 tai 6 mm:n kuu-
siokokoavaimilla syvyyden säätämiseksi. 

* Itse polvituet ovat kulma- ja sivuttaisuunnassa 
säädettäviä (E) 4 mm:n kuusiokoloavaimella. 

* Paina kannattimessa (F) oleva punainen 
painike alas polvitukien kääntämiseksi sivuun.

Avustajan tulee tarkistaa ja voidella kään-
töosat ajoittain - vähintään 3 kuukauden 
välein.
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PANDA FUTURA 5 
COMBI-ALUSTALLA 
KOKO 4

Noudata alla olevia ohjeita liitoskappaleen asenta-
miseksi Panda Futura 5:ttä varten Combi-alustalle:

1. Asenna liitoskappale alustalle kuvassa (A) esi-
tetyllä tavalla. Kiinnitä liitoskappale yhdessä 
mukana seuraavien metallilevyjen (B) kanssa 
istuinalustalle. Asenna mukana seuraavat pultit 
yläpuolelta ja kiristä mutterilla istuinalustan alta. 
Kiristä kaikki ruuvit tiukalle käyttäen 4 mm:n kuu-
siokoloavainta ja 10 mm:n kiintoavainta.

2. Liitoskappaletta voidaan siirtää 5 cm taaksepäin 
ja eteenpäin, vaaditun sijainnin mukaisesti. Irrota 
neljä pulttia (C), siirrä oikeaan asemaan ja asenna 
pultit uudelleen.

3. Aseta istuimen adapteri liitoskappaleeseen ja 
työnnä se koko matkan taaksepäin, kunnes se 
loksahtaa paikalleen (D). 

4. Lukitse punainen, säädettävä kahva tiukasti, kun 
tuoli on oikeassa kohdassa. Punaisen kahvan 
kiristysteho on säädettävissä. Avaa ruuvia ja siirrä 
kahvaa lähemmäs tai kauemmas istuimesta.

ÄLÄ käytä ensimmäistä koloa, johon istuin lok-
sahtaa. Tämä on vain turvakolo, joka pysäyttää 
istuimen, jos nasta vahingossa hyppäisi pois 
oikeasta kolosta. 

Joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen 
irrottaa istuinalustan alla oleva metallilevy (F) 
liitoskappaleen oikean asennuksen mahdol-
listamiseksi.

Viittaamme Combi-alustan käyttöohjeeseen 
lisätietojen saamiseksi Combi-alustasta ja sen 
toiminnoista

i
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TUOTTEEN 
TUNNISTUS

Panda Futura 5 -istuin
A) Sarjanumero 
 Kilpi sijaitsee istuimessa pehmusteen alla 

oikeassa yläkulmassa.

B) Valmistaja
 Kilpi sijaitsee istuimessa pehmusteen alla 

vasemmassa yläkulmassa.

High-low:x -alusta, koko 2
A) Sarjanumero 
 Kilpi sijaitsee rungon vasemmalla sivulla.

B) Valmistaja
 Kilpi sijaitsee rungon vasemmalla sivulla.

Combi-alusta
A) Sarjanumero 
 Kilpi sijaitsee vasemmalla eturistikkorungossa 

istuimen alla.
 
B) Valmistaja 
 Kilpi sijaitsee edempänä vasemmalla etu-

ristikkorungossa istuimen alla.
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MITAT
    Panda Futura 5 Panda Futura 5
    Active  Standard
    cm (tuumaa)  cm (tuumaa)

Istuimen leveys (SW)   35 (13½")  35 (13½")
Istuimen syvyys (SD)   43 (16¾")  43 (16¾")
Selkänojan korkeus (BH)  59 (23")  59 (23")
Selkänojan leveys, ylä (BW)  35 (13½")  38 (15")
Selkänojan leveys, ala (BW)  32 (12½")  27 (15½")
Käsinojan korkeus istuintyynyn yläpuolella  (AH) 17 - 35 (6½ - 13½") 17 - 35 (6½ - 13½")
Kokonaisleveys (W)   56 (22")  56 (22")
Kokonaispituus (L)   56 (22")  56 (22")
Kokonaiskorkeus (H)   67 (26")  67 (26")  
Paino   15 kg (33 lb)  15 kg (33 lb)
Käyttäjän maksimipaino Combi-alustalla 80 kg (176 lb)  80 kg (176 lb) 
Käyttäjän maksimipaino, High-low:x  45 kg (176 lb)  45 kg (176 lb)  
Selkänojan kallistus   -5° to 30°  -5° to 30°

Panda Futura 5 on mitattu ISO 7176-5:n mukaisesti istuin vaakasuorassa ja selkänoja pystyasennossa. Toimitamme 
erityyppisiä lisävarusteita, minkä johdosta paino ja mitat on lueteltu ilman niitä. Standardissa kuvatusta poikkeavat 
säädöt voivat johtaa toisenlaisiin mittoihin.
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HUOLTO
Panda Futura 5:n tyyny on irrotettava ja voidaan pestä max. 40o:ssa. On tärkeätä pitää alusta 
puhtaana istuimen kestävyyden ylläpitämiseksi.

Avustajan tulee tarkistaa ja voidella kääntöosat ajoittain - vähintään 6 kuukauden välein.

Pyyhi lika istuimesta kuivaa liinaa käyttäen viikottain. Älä käytä klooria tai denaturoitua spriitä 
sisältäviä puhdistusaineita.

Panda Futura 5 on toimitettava pätevän asentajan tarkastettavaksi ja kiristettäväksi vähintään 
6 kuukauden välein toimintahäiriöiden välttämiseksi.

Ainoastaan R82:n henkilöstö saa tehdä säätöjä, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa.

TEKNISET TIEDOT
Istuin: Capron GR30 

Kierrätettävä
Vaahtomuovi: Tulenkestävää
Päällys: 100% Trevira CS

VALMISTAJA
R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved 
Tanska
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JAKELIJA
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 509 91
Faksi (09) 5099 490
Sähköp. info.algoltrehab.fi@algol.fi 
Internet www.algoltrehab.fi
Jakelijanne löytyy verkossa, www.r82.com
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