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Onnittelumme uusista Stingray-rattaistanne. Stingray on korkealaatuinen 
R82-tuote ja olemme vakuuttuneita siitä, että se tulee täyttämään kaikki 
odotuksenne.

Stingray on suunniteltu lapsille, jotka tarvitsevat runsaasti mukavuutta ja 
tukea, ja suunnittelussa on huomioitu tyylikkyys ja korkeatasoinen toimin-
nallisuus. 

Istuin voidaan asentaa menosuuntaan tai kääntää ympäri 180° katsekon-
taktin säilyttämiseksi hoitajan/vanhempien kanssa. Istuin voidaan kääntää 
ympäri sekä lapsen istuessa rattaissa että niiden ollessa tyhjänä.

Istuimen syvyyttä ja selkänojan korkeutta on helppo säätää, mikä mah-
dollistaa istuimen laajentamisen lapsen kasvamisen myötä. Lukuisat 
lisävarusteet mahdollistavat mukautumisen lähes kaikkiin erityistarpeisiin 
miellyttävän istuma-asennon aikaansaamiseksi.

Tämän ohjekirjan avulla voitte nauttia kaikista Stingrayn tarjoamista mah-
dollisuuksista.

FIN



4

F
I
N

TURVALLISUUS
Stingray on saanut CE-merkinnän, mikä takaa sen täyttävän kaikki merkitykselliset eurooppalaiset 
turvavaatimukset. Stingray on lisäksi hyväksytty ISO 7176/19-2001, EN 12182:n mukaisesti. Tämän 
tuotteen käyttöikä on 5 vuotta, kun sitä käytetään päivittäin. Tämän jälkeen tuote on kunnostettava 
(R82:n henkilökunnan toimesta) käyttöiän pidentämiseksi.

Lukekaa tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ja pitäkää se tallessa myöhempää käyttöä 
varten. Lapsen turvallisuus voi vaarantua, ellei tässä käsikirjassa annettuja ohjeita noudateta.

Poistakaa CE-merkintä, jos tuotteeseen tehdään rakenteellisia muutoksia tai käytetään 
muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia ja lisävarusteita.

Tämä tuote on suunniteltu vain yhtä käyttäjää varten. Älkää sijoittako siihen useampaa 
kuin yhtä käyttäjää.

Rattaita ei tule jättää suoraan auringonvaloon pidemmäksi ajaksi. Rattaiden lämpötila tulee 
tarkistaa ennen lapsen sijoittamista niihin.

Älkää milloinkaan jättäkö lasta ilman valvontaa tähän tuotteeseen. Varmistakaa jatkuva 
valvonta aikuisen toimesta. Tämän tuotteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle 
vakavan vamman. Varmistakaa aina ennen käyttöä, että vyö on tukevasti kiinnitetty runkoon.

Kaikenlainen kahvaan kiinnitetty kuorma, esimerkiksi ostoslaukku vaikuttaa rattaiden 
vakauteen.

Käyttöohjeen uusin versio on aina saatavilla netissä: www.R82.com

Lapsen istuessa rattaissa on kaikkien vöiden ja tukiliivien oltava kiinnitettyinä ennen istui-
men säätämistä

TYÖKALUT
Stingray-rattaissa oleva pieni pussi sisältää 3, 4 ja 5 mm:n kuusiokoloavaimet. Näiden työkalujen 
avulla suoritetaan eräitä tässä ohjekirjassa kuvattuja säätöjä. 

TAKUU
R82 tarjoaa 2 vuoden takuun työn laadun ja materiaalivirheiden osalta ja 5 vuoden takuun hitsaus-
liitosvikojen aiheuttamien metallirungon murtumien osalta. Takuu vaarantuu, mikäli asiakkaan 
vastuu huoltamisesta ja/tai päivittäisestä kunnossapidosta ei toteudu toimittajan määräämien ja/tai 
käsikirjassa esitettyjen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti. Lisätietojen osalta viittaamme R82:n 
kotisivuihin/latauksiin. Takuu on voimassa vain, jos R82-tuote on käytössä samassa maassa kuin 
mistä se on ostettu ja tuote voidaan tunnistaa sarjanumeron avulla. Takuu ei kata vahinkovaurioita 
eikä väärinkäytön tai huolimattomuuden aiheuttamia vaurioita. Takuu ei kata kuluvia osia, jotka 
ovat alttiina normaalille kulumiselle ja jotka on ajoittain vaihdettava uusiin. Takuu mitätöityy, jos 
käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-osia/lisävarusteita tai jos tuotetta korjaa tai muuntaa kuka 
tahansa muu kuin valtuutettu R82:n edustaja tai koulutettu henkilöstö, jonka R82 on virallisesti 
hyväksynyt suorittamaan R82-tuotteiden korjausta ja kunnossapitoa. R82 varaa oikeuden tarkastaa 
takuuvaatimuksen kohteena oleva tuote ja asiaankuuluva dokumentaatio ennen takuuvaatimuk-
seen suostumista ja tehdä päätös siitä, vaihdetaanko viallinen tuote uuteen vai korjataanko se. 
Takuuvaatimuksen kohteena olevan tuotteen palauttaminen ostopaikan osoitteeseen on asiakkaan 
vastuulla. Takuun myöntää R82 tai myöhemmässä vaiheessa R82-myyjä.

FIN
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STINGRAY 
KÄYTTÖVALMIIKSI

* Poista Stingray laatikosta.
* Nosta alustan takaosaa vetämällä kohdasta 

(A). Varmista, että alusta lukkiutuu paikalleen.
* Nosta työntötankoa ylös, kunnes se loksahtaa 

paikalleen (B).
* Lukitse kahvat (C).

Varmista, että selkänojassa oleva punai-
nen turvavipu (D) on käännetty ylöspäin. 
Jos punainen vipu on painettu alas, istui-
men liittäminen alustaan ei tapahdu oikein.

* Asenna istuin alustalle istuinta siihen liu’ut-
tamalla, kunnes se loksahtaa paikalleen. 
Varmista istuinta ulospäin vetämällä, että se 
on kiinnittynyt paikalleen.

* Paina punainen turvavipu (D) alas, kun istuin 
on asennettu.

Noudata seuraavilla sivuilla annettuja ohjeita 
selkänojan, istuimen ja jalkalaudan asennon 
säätämiseksi.

Stingray on nyt käyttövalmis. 

FIN
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ALUSTA
Stingrayn alusta on saatavissa:

* 4 suurella pyörällä tai
* 2 suurella takapyörällä ja 2 pienellä etupyörällä

* 1-tankoisella pysäköintijarrulla
* 1-tankoisella pysäköintijarrulla ja käsijarruilla
* 2-tankoisella pysäköintijarrulla 
* 2-tankoisella pysäköintijarrulla ja käsijarruilla

Pyörien ilmanpaineen tulee olla max. 36 
PSI/2,5 bar.

TAKAPYÖRÄT
Takapyörät voidaan irrottaa alustan keventä-
miseksi sen säilytystä varten ja nostamisen 
helpottamiseksi.

* Pyörän kiinnittämiseksi/irrottamiseksi paine-
taan painiketta (A)

Varmista, että takapyörät on oikein asen-
nettu ja paikoillaan.

Levyjarruin varustettuja pyöriä EI voida 
irrottaa.

i

KIERREJOUSITUS
Kierrejousia voidaan säätää.

* Kun vaaditaan kovempaa jousitusta, kahvaa 
(A) kierretään myötäpäivään jousen tiuken-
tamiseksi. Pehmeämpää jousitusta varten 
kahvaa (A) kierretään vastapäivään, jolloin 
jousi löystyy.

Jousitus säädetään samanlaiseksi alustan 
molemmin puolin merkkien (B) avullai

FIN

FIN

FIN



7

A

A

B

A

F
I
N

KALLISTUS
Koko istuinyksikön kallistuksen säätämiseksi 
vedetään alustan oikealla sivulla olevaa kahvaa 
(A) ylöspäin.

Tartu selkänojasta sen äkkinäisen liikkeen 
estämiseksi kun kahva vapautetaan.

Stingraytä kallistettaessa on varottava 
sormien joutumista puristuksiin istuimen 
ja alustan väliin.

TYÖNTÖKAHVAN 
SÄÄTÄMINEN

Työntökahvaa säädetään painamalla kahvan 
molemmilla puolilla sijaitsevat painikkeet (A) 
sisään ja nostamalla kahva haluttuun asentoon.

SUUNTALUKKO
Suuntalukko mahdollistaa pyörien lukitsemisen 
kiinteään asentoon (A).

FIN
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PYSÄKÖINTIJARRUT
Stingray on saatavilla joko yksitankoisella tai 
kaksitankoisella pysäköintijärjestelmällä.

Stingray yksitankoisella pysäköintijarrulla:

* Kytke jarrut päälle painamalla poljin (A) alas.

Muiden valmistajien seisomalautoja vo-
idaan helposti liittää tähän järjestelmään.

Stingray kaksipisteisellä pysäköintijarrulla:

* Kytke jarrut päälle painamalla poljin (B) mo-
lemmin puolin.

Varmista aina, että jarrut ovat päällä Sting-
ray-rattaiden ollessa pysäköitynä.

Tarkista säännöllisesti, että lukot toimivat 
moitteettomasti ja etteivät reiät ole täyt-
tyneet rasvalla tai lialla.

i

KÄSIJARRUT
Stingray on saatavilla asennetuin käsijarruin tai 
ilman niitä.

*  Purista kahvasta (A) jarruttaaksesi

* Jarru lukitaan kahvaa (A) puristamalla ja pu-
nainen painike (B) sisään painamalla

* Jarru vapautetaan lukituksesta kahvaa (A) 
puristamalla

FIN
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VALINNAINEN 
ISTUINJÄRJESTELMÄ

Istuimen säätöjä koskevia kuvauksia löytyy seu-
raavilta sivuilta:

* Selkänojan korkeussäätö
* Selkänojan kallistussäätö
* Istuimen syvyyssäätö

KIINNITYSSOLJET
Istuin on varustettu kiinnityssoljilla (fix-lock) 
erilaisten liivien ja vöiden kiinnittämisen helpot-
tamiseksi.

JALKATUKI
Jalkatuen tarkoituksena on tukea käyttäjää ja 
estää liukuminen pois tuolista.

Jalkatukea ei tule käyttää tukena seisten 
tapahtuvissa siirtymisissä

* Jalkalaudan kallistussäätö (A)
* Jalkatuen tangon kallistussäätö (B)
* Korkeussäätö (C)

Jalkatuen tankoa (D) kiertämällä voidaan 
jalkalauta asentaa korkeammalle.i

FIN
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SELKÄNOJAN 
KORKEUSSÄÄTÖ

Selkänojan korkeuden säätämiseksi avataan 
kahvaa (A) ja kahta ruuvia (B). Kahva ja ruuvit 
kiristetään, kun haluttu asento on saavutettu.

SELKÄNOJAN 
KALLISTUSSÄÄTÖ

Selkänoja kallistuu siinä olevasta hihnasta (A) 
ulospäin vetämällä.

Tartu selkänojasta äkillisen liikkeen estä-
miseksi hihnaa vedettäessä.

ISTUIMEN 
SYVYYSSÄÄTÖ

Avaa kahta istuimessa olevaa ruuvia (A) ja 
kahta istuimen alla olevaa ruuvia (B) istuimen 
säätämiseksi syvyyssuunnassa. Käytä apuna 
5 mm:n kuusioavainta.

Kiristä kaikki ruuvit säätämisen jälkeen.

FIN
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LANNETUKIEN 
ASENTAMINEN

Asentaminen:
* Kiinnitä pidike (A) tuolin sivulle 5 mm:n kuu-

sioavaimella
* Asenna lannetuki pidikkeeseen (B). Varmista, 

että se loksahtaa paikalleen.

Irrottaminen:
* Lannetuet irrotetaan painamalla painiketta 

(C).

Säätäminen:
* Leveyssuunnassa tapahtuva säätö tehdään 

jatkokappaleiden (D) avulla.
* Syvyyssuunnassa tehtävä säätö tapahtuu 

siirtämällä lannetukea urassa (E).

Kaikki säädöt ja lisävarusteiden liittämiset 
tulee suorittaa oikein ja tarkistaa aina en-
nen käyttöä.

FIN
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KÄÄNTÖISTUIN
Stingrayn istuinta voidaan kääntää 180°. Tämä 
tapahtuu helpoiten seuraavasti:

* Kytke jarrut päälle (A)
* Kallista koko istuinyksikköä taaksepäin (B)
* Avaa kahvat (C) 
* Nosta työntökahva pystyyn (D)
* Lukitse kahvat (C)
* Käännä istuinta, kunnes se loksahtaa paikal-

leen (E)

Istuin kääntyy vain yhtä kautta. Oikea 
kiertosuunta on merkitty nuolella työntö-
kahvaan.

  
Istuin voidaan kääntää lapsen istuessa siinä tai 
istuimen ollessa vapaana.

Istuinta käännettäessä tulee varoa sormien 
joutumista puristuksiin istuimen ja alustan 
väliin.

ISTUIMEN 
KIINNITTÄMINEN / 
IRROTTAMINEN

Varmista, että selkänojassa oleva punainen 
turvavipu (A) on käännetty YLÖS ennen  
kiinnitystä. Varmista, että selkänojassa 
oleva punainen turvavipu (A) on käännetty 
ALAS kiinnittämisen jälkeen.

* Asenna istuin alustan päälle ja varmista, että 
se loksahtaa paikalleen.

* Paina punainen kahva (A) alas

Irrottaminen:

* Käännä punainen kahva (A) ylös
* Purista kaksi kahvaa (B) yhteen, vedä istuinta 

eteenpäin ja irrota se alustalta.

FIN
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STINGRAYN 
SÄILYTYS

Stingray on helppo muuttaa kooltaan pienem-
mäksi ja siten ottaa mukaan minne tahansa.

Stingray voidaan säilyttää kahdella tavalla:

1) istuin kiinni alustassa
2) istuin irrotettuna ennen säilytystä

Istuin kiinni alustassa:

* Kytke jarrut päälle (A)
* Taita selkänoja kokonaan eteenpäin (B)
* Avaa kahvat (C) 
* Käännä työntökahva pystyyn (D)
* Paina kohdasta (E) takapään taittamiseksi 

kokoon

Istuin irrotettuna:

Istuimen irrottamiseksi vapautetaan istuimen 
takaosassa oleva kahva (C). Sitten toimitaan 
yllä kuvatulla tavalla. 

Stingray-rattaita säilytykseen laitettaessa 
on varottava sormien joutumista puristuk-
siin hiilikuitualustan ja alustan yläosan 
väliin.

Stingrayn varastointia varten mahdollinen 
kuomu, ostoskori ja käsituki irrotetaan.

FIN
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KULJETTAMINEN 
MOOTTORI 
AJONEUVOISSA 

Stingray on hyväksytty lasten kuljettamiseen 
moottoriajoneuvoissa, kun pyörätuoli sijoitetaan 
menosuuntaan.

Hyväksyntä ei ole voimassa erikoisval-
misteisille tuoleille.

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

Pyörätuoli on testattu dynaamisesti stan-
dardin ANSI/RESNA WC/Vol. 1-1998, kap-
pale 6.4.1, litra c mukaisesti.

Käytä hyväksyttyä 3-pistevyötä pyörätuo-
lissa. Pyörätuolin osien, kuten käsinojien
tai pyörien ei saa estää kehon kiinnitysjär-
jestelmien käyttöä. 

Etupyörät on käännettävä alustan alle en-
nen rattaiden kiinnittämistä.

Kaikki lisävarusteet on poistettava pyörä-
tuolista ja kiinnitettävä erikseen ajoneu-
voon. Varusteet, joita ei voida poistaa, on 
kiinnitettävä pyörätuoliin mutta sijoitettava 
lapsesta erilleen siten, että lapsen ja varu-
steiden välissä on energiaa absorboiva 
pehmustus.

Myyjän tulee tarkastaa pyörätuoli ennen 
sen käyttämistä uudelleen kaikentyyppisen 
ajoneuvotörmäyksen jälkeen.

Pyörätuolin osien, 
kuten käsinojien 
tai pyörien ei saa 
estää kehon kiin-
nitysjärjestelmien 

käyttöä

FIN



15

A

B

C

"CLICK"

"CLICK"

F
I
N

VALMISTELUT 
STINGRAYN 
KULJETTAMISEKSI

Kuljetuskiinnikkeet:

* Asenna kaksi kiinnikettä (A) Stingrayn molem-
milla puolin oleviin reikiin 5 mm:n kuusio-
avaimella

* Asenna kaksi kiinnikettä (B) Stingrayn takana 
oleviin reikiin 5 mm:n kuusioavaimella. Kulje-
tuskiinnikkeet (B) on merkitty turvasymbolilla 
(C).

Selkänojan säätäminen:

Selkänoja TÄYTYY säätää pystyasentoon 
kuljetuksen ajaksi.

Tuoli on hyväksytty kuljettamiseen 40 kg:n 
maksimikuormalla.

FIN
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STINGRAYN 
KIINNITTÄMINEN 
AJONEUVOON

* Asenna 4-pisteinen hihnatyyppinen kiinnity-
sjärjestelmä ajoneuvoon. (Noudata valmista-
jan ohjeita) 

* Kiinnitä pyörätuoli ajoneuvoon käyttäen 4-pis-
teistä hihnakiinnitysjärjestelmää. Käytä joko 
koukkua tai hihnaa kiinnikkeissä (A).

Käytä 4-pisteistä ISO 10542-2- ja SAE 
J2249 –hyväksyttyä hihnatyyppistä kiin-
nitysjärjestelmää.

Sijoitus ajoneuvon sisällä:

* Poista kaikki lisävarusteet tuolista ennen 
kuljetusta.

* Sijoita lapsi kasvot menosuuntaan.

Huomioi suositeltu turvaetäisyys (C) lapsia 
ajoneuvoissa liikuteltaessa.

FIN
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LAPSEN 
KIINNITTÄMINEN 
STINGRAYYN

* Kiinnitä lantiovyö istuimessa olevin vyönkiin-
nikkeisiin ja kiinnitä käyttäjä vyöllä. 

* Käytä punaisia turvavyön ohjaimia apuna 
ajoneuvon 3-pisteturvavyön sijoittamiseksi 
istuimen ja käyttäjän päälle. Varmista, että 
kaikki vyöt ovat sopivan kireällä ja kuitenkin 
käyttäjälle miellyttävät. Vyön kudos ei saa olla 
kiertynyt.

Käytä lantiovyötä ja 3-pistevyötä, joka on 
hyväksytty standardien ISO 10542-1 tai 
SAE J2249 mukaisesti.

FIN
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TUOTTEEN 
TUNNISTUS

A) Sarjanumero 

 Alusta: kilpi sijaitsee työntötangon oikeanpuo-
leisen tangon alaosassa sisäpuolella.  

 
 Istuin: kilpi sijaitsee oikeassa takakulmassa.

 
B) Valmistaja  

 Alusta: kilpi sijaitsee työntötangon vasem-
manpuoleisen tangon alaosassa sisäpuolella.

 Istuin: kilpi sijaitsee vasemmassa takakul-
massa.

FIN
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MITAT
Koko 1 
cm (tuumaa)

Koko 2  
cm (tuumaa)

Istuimen leveys (A) 30 (11¾”) 35 (13¾”)
Istuimen leveys lannetukien välissä 18, 22, 26 (7, 8½, 10¼") 23, 27, 31 (9, 10½, 12")
Istuimen leveys lannetukien välissä Istuimen leveys polvitukien välissä 28 (11”) 33 (12¾”)
Istuimen syvyys (B) 18-30 (7-11¾”) 25-40 (9¾-15½”)
Selkänojan korkeus olkapäiden korkeudella (C) 27-41 (10½-16”) 36-51 (14-19¾”)
Selkänojan korkeus (C1)  41-55 (16-21½”) 50-65 (19½-25¼”)
Alaraajapituus (D) 14-45 (5½-17½”) 14-45 (5½-17½”)
Istuinkorkeus lattiasta (E) 52 (20¼”) 52 (20¼”)
Selkänojan leveys, sisä (F) 30 (11¾”) 36 (14”)
Selkänojan leveys, ulko (F1) 45 (17½”) 52 (20¼”)
Alustan leveys (G) 59 (23”) 59 (23”)
Alustan leveys kääntyvin etupyörin (H1) 74 (28¾”) 74 (28¾”)
Alusta leveys suurilla etupyörillä 84 (32¾”) 84 (32¾”)
Työntötangon korkeus (I) 100,103,106 (39,40,41¼”) 100,103,106 (39,40,41¼”)
Jalkalauta (leveys x syvyys) 31 x 20 (12 x 7¾”) 31 x 20 (12 x 7¾”)
Alustan pituus taitettuna 90 (35”) 90 (35”)
Korkeus taitettuna 49 (19”) 49 (19”)
Alustan paino 13,5 kg (29,5 lb) 13,5 kg (29,5 lb)
Istuimen paino 5,5 (12 lb) 6,5 (14,5 lb)
Maksimikuormitus/käyttäjän paino 40 kg (88 lb) 40 kg (88 lb)
Maksimikuormitus/käyttäjän paino ajoneuvoissa kuljetettaessa 40 kg (88 lb) 40 kg (88 lb)

Kallistuskulmat Istuin: 45o Selkänoja: 170o

FIN
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KUNNOSSAPITO
Stingrayn tyyny/päällinen on irrotettava ja voidaan pestä korkeintaan 40 °C:ssa. 
Sitä EI saa kuivata rumpukuivaajassa. Huomioi tyynyn kuivumiseen tarvittava 
aika. Suosittelemme tyynyn säännöllistä puhdistamista kostealla liinalla. Alustan 
puhtaana pitäminen on tärkeätä tuolin käyttökelpoisuuden ylläpitämiseksi.

Hoitajan tulee tarkistaa ja voidella kääntyvät osat ajoittain – ainakin 6 kuu-
kauden välein.

Pyyhi lika ja pöly pyöristä kuivalla liinalla viikoittain. Älä käytä klooria tai 
metyylispriitä sisältäviä puhdistusaineita.

Vikojen ehkäisemiseksi pätevän teknikon tulee tarkastaa ja kiristää Stingray 
vähintään 6 kuukauden välein.
 
Kaikki säädöt ja lisävarusteiden liittämiset, joita ei kuvata tässä käyttöohjees-
sa, kuuluvat ainoastaan hyväksytyn korjaushenkilöstön tehtäväksi. Liivit ja 
vyöt tulee asentaa tuotteiden mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
 
Tarkista säännöllisesti, että lukot lukkiutuvat moitteettomasti ja reiät eivät 
ole täyttyneet rasvalla tai lialla.

Hoitajan tulee tarkastaa rengaspaineet ja täyttää renkaat vähintään kerran kuukaudessa.  
Ilmanpaine, maksimi:  Etu: 35 PSI/250 kPa, taka: 40 PSI/2,5 bar

FIN
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TEKNISET TIEDOT
Alusta: hiilikuitua ja lasikuitua
Istuin: alumiinia
Muoviosat: lasikuituvahvisteista polyamidia
Tyyny: palonkestävää vaahtomuovia
Kangas: palonkestävää mikrokuitua

VALMISTAJA

R82 A/S
Parallelvej 3
DK- 8751 Gedved

JÄLLEENMYYJÄ

Algol Trehab Oy 
Karapellontie 6
FIN-02610 Espoo
Tel. +358 (0)9 509 91 
Fax.  +358 (0)9 595 006 
http://www.algoltrehab.fi

Luettelo jälleenmyyjistä löytyy sivuilta www.R82.com

FIN FIN
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