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FIN PANDA FUTURA
Onnittelut Panda Futuran hankinnan johdosta R82:lta. Olemme vakuuttuneita siitä, 
että se tulee täyttämään odotuksenne täydellisesti.

Panda-tuoli on saatavana kahtena eri versiona: Panda Standard ja Panda Active. 
Standard-tuoli on pääasiassa tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat tukea käsivarsien 
ja olkapäiden ympärillä. Active-tuoli on tarkoitettu aktiivisille lapsille, jotka tarvitsevat 
enemmän liikkumavapautta. 

Molemmissa versioissa selkänojaa voidaan kallistaa istuinalustasta riippumatto-
malla tavalla. Monipuoliset säätömahdollisuudet ja laaja lisävarusteiden valikoima 
mahdollistavat istuimen säätämisen jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden mukai-
seksi mukavuutta ja tukea tarjoten.  Panda soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön 
riippuen siitä, mitä alustaa käytetään.

Tämä käyttöohje mahdollistaa Panda Futuran monien mahdollisuuksien täydel-
lisen hyödyntämisen.
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TURVALLISUUS
Panda Futura on saanut CE-merkinnän. Tämä varmistaa sen, että tuoli täyt-
tää kaikki olennaiset eurooppalaiset turvavaatimukset.

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

Tuoli on hyväksytty ISO 7176/19-2001 ja 16840-4:2009 -standardien 
mukaisesti.

Panda Futura on suunniteltu vain yhtä käyttäjää varten. Älä sijoita 
useampaa kuin yhtä käyttäjää Panda Futuraan.

Älä milloinkaan jätä lasta ilman valvontaa tähän tuotteeseen. Varmista 
jatkuva aikuisen toimesta tapahtuva valvonta. Panda Futuran väärän-
lainen käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman käyttäjälle. Huolehdi, että 
kaikki kiinnitykset ja säädöt on tehty oikein ja tarkista ne säännöllisesti.

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

TAKUU
R82 antaa viiden vuoden takuun vain alustan rikkoutumiselle. Lisäksi R82 
antaa takuun valmistusvirheille ja materiaaleille kansallisten säädösten ja 
määräysten tai jälleenmyyjän ilmoittamien myyntiehtojen mukaisesti. Asi-
akkaan vastuu tuotteen huoltamisesta ja kunnossapidosta käyttöohjeessa 
kuvatulla tavalla voi vaikuttaa takuun voimassaoloon.
Takuu pysyy voimassa vain, jos R82:n tuotetta käytetään sen ostomaassa, 
jos tuote voidaan tunnistaa sen sarjanumeron perusteella ja jos asiakas on 
täyttänyt kaikki velvoitteensa.
Takuu ei kata tapaturmavahinkoja eikä väärinkäytön tai laiminlyönnin aiheut-
tamia vaurioita. Takuu ei kata normaalin kulumisen vuoksi määrävälein vaih-
dettavia osia. Takuu raukeaa, jos käytetään muita kuin R82:n alkuperäisiä 
osia tai tarvikkeita tai jos muu kuin R82:n valtuutettu edustaja korjaa tuotteen 
tai tekee siihen muutoksia. 

R82 varaa itselleen oikeuden tarkastaa tuotteen ja sen asiakirjat ennen takuu-
huollon antamista. Tämän takuun myöntää R82:n jälleenmyyjä tai edustaja.
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TUOLIT
Panda Futura -tuoli on saatavana (A) STAN-
DARD-tuolina 5 koossa ja (B) ACTIVE-tuolina 
4 koossa.

ACTIVE-tuoli on muotoiltu siten, että se sallii 
laajemman yläraajojen liikkeen ja on ihanteel-
linen aktiivisemmille lapsille.

STANDARD-tuoli on muotoiltu sivutuin, jotka 
tarjoavat lapselle enemmän tukea ja vähemmän 
liikemahdollisuuksia. Lapsen tuentarvevaati-
mukset määrittävät sen, mikä malli on sopivin. 
Molemmissa malleissa voidaan käyttää laaja 
lisävarusteiden valikoimaa.

TUOLIN 
ASENTAMINEN / 
IRROTTAMINEN

Tuolin asentamiseksi:
Sijoita tuoli kannattimeen ja työnnä se koko mat-
kan taaksepäin, kunnes se loksahtaa paikalleen. 

Älä käytä ensimmäistä lukitusta, johon 
se loksahtaa. Tämä on vain turvalukitus, 
joka pidättää tuolin, mikäli nasta sattuisi 
vahingossa hyppäämään pois oikeasta 
lukituksestaan. 

Tuolin irrottamiseksi: Vapauta punainen painike 
(B) lukituksesta. Vedä nuppi (A) ulos, vedä tuolia 
eteenpäin ja nosta samanaikaisesti.
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SELKÄNOJAN 
KALLISTUS

Tartu tuolin selkänojasta tukevasti ennen 
vipuruuvin avaamista äkillisen kallistu-
misen estämiseksi.

Avaa vipuruuvi (A) selkänojan kallistami-
seksi.

SELKÄNOJAN 
JATKE

1) Selkänojan jatkeen korkeussäätö.

2) Päätuen ja selkänojan jatkeen asentaminen 
yhdessä. Päätuen tankoa käytetään kiinni-
tystankona.
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FIN PÄÄTUKI
A) Päätuen sivuttaissäätö.

B) Päätuen kulmasäätö.

C) Päätuen syvyyden säätö.

D) Korkeussäätö.

A:n, B:n, C:n ja D:n on oltava löysällä 
päätuen säätöjen tekemiseksi oikein. Kun 
oikea asema on määritetty, kiristä A, B, C 
ja D.

E) Päätukea voidaan kääntää 180° lisätuen saa-
miseksi pidemmälle eteen. 

F) Joutsenkaulatangolla varustettu päätuki on 
saatavilla, jos peruspäätuki ei tarjoa riittävästi 
tukea edessä.

G)  Aseta päällinen päätuen päälle.
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FIN TYÖNTÖTANKO / 
TYÖNTÖKAHVAT

Panda Standard:
Kiinnikkeet asennetaan selkänojaan käyttämällä 
kuusiokoloavainta (A). Työntötanko/työntö-
kahvat asennetaan tuolin selkänojassa oleviin 
kiinnikkeisiinsä. Kiristä vivulla (C).

Panda Active:
Aloita asentamalla kiinnikkeet selkänojaan 
kuvassa osoitetulla tavalla  (B). Työnnä kahvat 
kiinnikkeisiin ja kiristä huolellisesti (C).
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FIN SIVUUN 
KÄÄNTYVÄT 
OLKATUET

A) Olkatuet kiinnitetään pääntuen tankoon. 
Asenna pääntuen tanko selkänojassa ole-
vaan kiinnikkeeseen.

B) Vedä lukitusnuppia ulospäin olkatukien kään-
tämiseksi ylös ja pois. 

C) Säädä olkatukien korkeutta kuusiokoloavai-
men avulla.

D) Säädä olkatukien syvyyttä kuusiokoloavai-
men avulla.

Avustajan tulee tarkistaa ja voidella kään-
töosat ajoittain - vähintään kolmen kuukau-
den välein.
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VARTALOTUET

Irrota selkänojan pehmuste ja asenna vartalotuet 
selkänojassa oleviin aukkoihin (A).

SIVUUN 
KÄÄNTYVÄT 
VARTALOTUET

Irrota selkänojan pehmuste ja asenna vartalotuet 
tuolin selkänojassa oleviin aukkoihin (A).
Sivuun kääntyvät vartalotuet vapautetaan paina-
malla punaista painiketta (B) ja käännetään 
sitten sivuun.

Avustajan tulee tarkistaa ja voidella kään-
töosat ajoittain - vähintään kolmen kuukau-
den välein.
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SIVUUN 
KÄÄNTYVÄT 
POLVITUET

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

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

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

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

* Paina kannattimessa olevaa punaista painiket-
ta (F) polvitukien kääntämiseksi sivuun.

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

ISTUIMEN JATKE
Istuimen jatke työnnetään ilstuimen alla ole-
vaan adapteriin ja asetetaan haluttuun kohtaan.        
Kiristä ruuvilla (A).
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JALKATUKI/ 
JALKALAUTA

A) Kiinnitä jalkatuen kiinnitysrauta ja säädä sitä 
vipuruuvin avulla.

B) Säädä jalkatuen tangon kulmaa vipuruuvin 
avulla.

C) Säädä jalkatuen korkeutta 6 mm:n kuusioko-
loavaimella.

D) Säädä jalkatuen kulmaa 6 mm:n kuusiokolo-
avaimella.

E) Säädä jalkalaudan korkeutta 6 mm:n kuusio-
koloavaimella.

F) Säädä jalkalaudan kulmaa 6 mm:n kuusioko-
loavaimella.

HAARAKIILA
A) Kiinnitysosa kiinnitetään 6 mm:n kuusiokolo-

avaimella.

B) Haarakiila kiinnitetään kiinnitysosaan ja sen 
syvyyttä voidaan säätää vipuruuvin avulla.
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Active

FIN FIXLOCK-SOLKIEN 
ASENTAMINEN

Panda-tuoliin voidaan asentaa Fixlock-soljet 
hihnakiinnikkeiden pikalukitsemiseksi ja säätä-
miseksi. Lantiovyöt (85427-x), haararemmit 
(89112-x and 89108-x), 5-pistevyöt (89665-x), 
H-turvavyöt (85428-x) ja ristikkoliivit (89625-x) 
voidaan sitten kiinnittää nopeasti ja oikeaan 
asemaan. Niiden asentamiseen tarvitaan kuu-
siokoloavainta.

Asentaminen selkänojaan:
* Kuusi fixlock-solkea (D) kiinnitetään selkä-

nojaan kuusiokoloruuveilla. Kaksi ylintä fix-
lock-solkea voidaan myös säätää alempaan 
asemaan siten, että hihnat voidaan ohjata 
pehmusteiden läpi (sen jälkeen kun ne on 
leikattu auki).

* Ristikkoliivihihnat ja 5-pistevyö voidaan sit-
ten ohjata aukkojen läpi ja kiinnittää fixlock-
soljilla. 

Huom: 
 Hihnat voidaan asentamisen jälkeen lyhen-

tää oikeaan pituuteen (varmista, että päät 
päätetään sulattamalla).

Asentaminen istuimeen:
* Synteettinen sovitinkappale (A) asennetaan 

istuimen molemmille puolille kahdella kuusio-
koloruuvilla. 

* Yksi fixlock-solki (B) asennetaan istuimen 
molemmille puolille kuusiokoloruuvilla lantio-
vöitä ja haararemmiä varten (haararemmi-
malli (89108). 

* Mikäli asennetaan T-mallinen haararemmi 
(89112), lisätään lisäksi fixlock-solki (C) 
alustan molemmille puolille. Ne kiinnitetään 
kuusiokoloruuvilla (sarja B).

* Mikäli käytetään 5-pistevyötä, asennetaan 
lisäksi kaksi fixlock-solkea (C) selkänojan 
yläosaan. 13



A

B

D

C

F
I
N

FIN KÄSINOJAT JA 
PÖYTÄLEVY

A) Käsinojien korkeussäätö.

B) Pöytälevyn sivuttaissäätö.

C) Pöytälevyn syvyyssäätö.

D) Pöytälevyn kulmansäätö käsinojia kallista-
malla.

Pöytälevy voidaan asentaa vain käsinojilla 
varustettuun Panda Futura -malliin.
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Tätä kuvaa käytetään seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden kanssa.
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LIIVI & 
RISTIKKOLIIVI

Kiinnitä fixlock-soljet selkänojaan. Katso sivu 15.

Liivi ja ristikkoliivi voidaan avata ja sulkea soljilla 
ja vetoketjulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 
15 kuvaa.

* Kiinnitä olkahihnat selkänojan yläosassa 
oleviin kiinnikkeisiin. (A)

* Kiinnitä sivulla olevat ylemmät hihnat selkä-
nojassa oleviin kiinnikkeisiin (B).

* Kiinnitä sivulla olevat alemmat hihnat selkä-
nojan alaosassa oleviin kiinnikkeisiin (C).

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta 
ne säännöllisesti.

RINTAVYÖ
Kiinnitä fixlock-soljet selkänojaan. Katso sivu 15.

Rintavyö voidaan avata ja sulkea pikalukkojen 
avulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 
15 kuvaa.

* Kiinnitä olkahihnat selkänojan yläosassa 
oleviin kiinnikkeisiin. (A)

* Kiinnitä sivulla olevat ylemmät hihnat selkä-
nojassa oleviin kiinnikkeisiin (B).

* Kiinnitä sivulla olevat alemmat hihnat selkä-
nojan alaosassa oleviin kiinnikkeisiin (C).

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta 
ne säännöllisesti.
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5-PISTEVYÖ
Kiinnitä fixlock-soljet selkänojaan. Katso sivu 15.

5-pistevyö voidaan avata ja sulkea solkien 
avulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 
15 kuvaa.

* Kiinnitä hihnat (E) istuimessa oleviin kiinnik-
keisiin tai hihnankiinnikkeisiin (D).

* Aseta käyttäjä tuoliin istumaan "kolmion" 
päälle (F). 

* Sivuilla olevat hihnat (D) johdetaan istui-
messa olevien aukkojen läpi ja kiinnitetään 
istuimessa oleviin hihnankiinnikkeisiin.

* Olkahihnat kiinnitetään selkänojan yläosassa 
oleviin kiinnittimiin (A).

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta 
ne säännöllisesti.

H-TURVAVYÖ, 
PEHMUSTETTU

Kiinnitä fixlock-soljet selkänojaan. Katso sivu 15.

H-turvavyö voidaan avata ja sulkea pikalukkojen 
avulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 
15 kuvaa.

* Kiinnitä olkahihnat selkänojan yläosassa 
oleviin kiinnikkeisiin. (A)

* Kiinnitä sivuilla olevat hihnat selkänojassa 
oleviin kiinnikkeisiin (B).

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu sa sovitettu oikein ja tarkasta 
ne säännöllisesti.
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LANTIOVYÖ
Kiinnitä fixlock-soljet istuimeen. Katso kuva 15.

Lantiovyö voidaan avata ja sulkea pikalukon 
avulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 
15 kuvaa.

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

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta 
ne säännöllisesti.

Y-LANTIOHIHNA
Kiinnitä fixlock-soljet istuimeen. Katso sivu 15.

Y-lantiohihna voidaan avata ja sulkea pikalukon 
avulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 
15 kuvaa.

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

* Kiinnitä hihnat (E) istuimen etuosassa oleviin 
aukkoihin.

Hihnat E ja D voidaan vaihtaa keskenään.

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta 
ne säännöllisesti.
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HAARAREMMI
Kiinnitä fixlock-soljet istuimeen. Katso kuva 15. 

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 
15 kuvaa.

* Avaa pikalukot (G).
* Kiinnitä hihnat (D) istuimen alla oleviin kiin-

nikkeisiin (D).
* Aseta käyttäjä haararemmin päälle ja sulje 

pikalukot (G) reisien päälle.

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta 
ne säännöllisesti.

NILKKAHIHNAT
Nilkkahihnat voidaan avata ja sulkea käyttämällä 
soljessa olevaa tarranauhaa (A).

Noudata alla olevia asennusohjeita.

* Poista soljet (C).
* Vedä hihnat (B) jalkalevyissä olevien auk-

kojen läpi.
* Asenna soljet (C) takaisin paikoilleen ja var-

mista, etteivät hihnat pääse liukumaan pois.

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta 
ne säännöllisesti.

19



A

A

B

F
I
N

FIN

FIN RANNEHIHNAT
Rannehihna voidaan avata ja sulkea soljen (A) 
avulla.

Noudata alla olevia asennusohjeita.

* Kiinnitä rannehihna käyttäjän ranteen ym-
pärille.

* Kiinnitä hihna (B) esim. käsinojan tangon 
ympärille. 

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta 
ne säännöllisesti.

JALKAREMMIT
Jalkaremmit voidaan avata ja sulkea käyttäen 
soljessa olevaa tarranauhaa tai lukkoa (A).

Noudata alla olevia asennusohjeita.

* Avaa hihnat ja vedä ne (A) jalkalevyissä ole-
vien aukkojen läpi.

* Kiinnitä hihnat käyttäjän jalan ympärille.

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta 
ne säännölllisesti.
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FIN LÄMPÖPUSSI
* Aseta lämpöpussi tuoliin.
* Avaa sivuilla olevat vetoketjut ja aseta käyt-

täjä pussin sisään.
* Sulje pussi vetoketjuin.

Pussin sivulla on myös tarranauhalla varustetut 
aukot, joiden läpi on mahdollista pujottaa lanti-
ovyö.

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta 
ne säännöllisesti.

H-TURVAVYÖ
Asenna fixlock-soljet selkänojaan. Katso sivu 15. 

H-vyö voidaan avata ja sulkea pikalukon avulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 
15 kuvaa.

* Kiinnitä olkahihnat selkänojan yläosassa 
oleviin kiinnikkeisiin. (A)

* Kiinnitä sivulla olevat hihnat selkänojassa 
oleviin kiinnikkeisiin (B).

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta 
ne säännöllisesti.
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HUPULLA

Sadeviitta kulkee istuimen selkänojan yli, peittää 
käyttäjän kehon ja ulottuu jalkatuen alle. Tällä 
tavoin se peittää myös tuolin.

Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta 
ne säännöllisesti.
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Pyörätuolin osien 
kuten käsinojien ja 

pyörien ei tule estää 
vöitä kulkemasta tu-
kevasti kehon päällä

Istuin on hyväksytty standardin ISO 
7176/19-2001 + 16840-4:2009 mukaisesti.

Panda Futura -tuoli on hyväksytty käyt-
täjän kuljettamiseen moottoriajoneuvoissa. 
Tarkista maksimikuorma tämän ohjekirjan 
lopussa olevasta MITAT-kappaleesta.

Hyväksyntä ei ole voimassa erikoisval- 
misteisille istuimille ja alustoille.

Käyttäjän tulisi siirtyä ajoneuvon istuimeen 
ja käyttää ajoneuvoon asennettua turva- 
vyöjärjestelmää aina kun se on mahdollista.

Istuin ja alusta on sijoitettava menosuun-
taan istuimena moottoriajoneuvossa 
käytettäessä. Käytä ISO 10542-2-hyväksyt- 
tyä hihnatyyppistä 4-pistesidonta- 
järjestelmää.

Käytä ISO 10542-1:n mukaista 3-piste- 
vyötä pyörätuolissa. Pyörätuolin osat (käsi- 
nojat, pyörät) eivät saa estää turvahihnoja 
kulkemasta kehon päällä.
Pelkän lantiovyön tai liivien käyttäminen, 
jotka eivät ole ISO 10542 -hyväksyttyjä, 
ei ole riittävää.

Etupyörät on käännettävä alustan alla 
siten, että ne ovat linjassa alustan kanssa 
ennen kiinnittämistä.

Kaikki lisävarusteet on poistettava pyörä- 
tuolista ja kiinnitettävä erikseen ajoneu- 
voon. Varusteet, joita ei voida poistaa käyt-
täjän ulottuvilta, on kiinnitettävä pyörätuo-
liin mutta sijoitettava irti käyttäjästä siten,  
että varusteiden ja käyttäjän välissä on 
energiaa absorboiva pehmustus.  

Myyjän tulisi tutkia tuote ennen uudelleen 
käyttöä kaikentyyppiseen ajoneuvon tör- 
mäykseen osalliseksi joutumisen jälkeen.

Seuraavat istuimen ja alustan valmiste-
luakoskevat ohjeet on toteutettava ennen 
kuljetusta.

KULJETTAMINEN 
MOOT-
TORIAJONEUVOISSA

Panda Futura -tuoli on hyväksytty käyttäjän 
kuljettamiseen moottoriajoneuvoissa Combi 
Frame-, Multi Frame- tai Serval Frame -alustalla, 
kun tuoli alustoineen on sijoitettuna menosuun-
taan.

Kaikki tässä kappaleessa olevia ohjeita on 
noudatettava turvallisuuden säilyttämiseksi.

i
FIN
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TURVALLISUUS 
AJONEUVOSSA

* Kiinnitä 4-pisteinen liikkeenrajoitusjärjestelmä 
ajoneuvoon.

* Lukitse pyörätuoli ajoneuvon liikkeenrajoitus- 
järjestelmään. Käytä joko koukku- tai lukko-
kiinnitystä 

Käytä liikkeenrajoitusjärjestelmää
hyväksytyn ISO 10542-2 ja SAE J2249
vaatimusten mukaisesti.
Sijoittaminen ajoneuvo n sisällä

* Poista ylimääräiset varusteet pyörätuolista 
ennen kuljetusta.

* Aseta lapsi kasvot menosuuntaan.

Ole tietoinen suositusten mukaisista
turva-alueista kun kuljetat lapsia
ajoneuvossa.

FIN
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Dato: 31-01-02   Belast:    kg
SN:  0840-01-111878-001
Varenr:  880003

5707292 134158

A

Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
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FIN TUOTTEEN 
TUNNISTUS

Panda Futura standard- ja active-tuoli

A) Sarjanumero 
 Kilpi on istuimessa pehmusteen alla oikealla.

B) Valmistaja
 Kilpi on istuimessa pehmusteen alla vasem-

malla.
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MITAT
Tuoli Ist. syvyys Ist. leveys Selkän. korkeus Käsin. korkeus Paino Max käytt. Selkän. kulma

(cm) (cm) (cm) (cm) (kg) paino
(kg)

Panda Active, koko 2 24 22 35 13-18 5,2 50  -4° - +27°

Panda Active, koko 2½ 28 25 38 13-18 5,6 50  -10° - +20°

Panda Active, koko 3 31 29 40 13-27 6,2 50  -9° - +27°

Panda Active, koko 4 36 32 45 17-30 7,5 60  -6° - +17°

Panda Standard,  koko 1 22 22 29 13-18 5,7 50  -3° - +28°

Panda Standard,  koko 2 24 22 39 13-18 5,7 50  -15° - +32°

Panda Standard,  koko 2½ 28 25 41 13-28 6,2 50  -10° - +35°

Panda Standard,  koko 3 31 29 44 13-27 7,3 50  -5° - +36°

Panda Standard,  koko 4 36 32 52 18-27 8,7 60  -5° - +30°

TEKNISET TIEDOT
Istuin:     ABS:  akryylinitriilibutadieenistyreeni. 

Kierrätettävä
Vaahtomuovi: Tulenkestävä
Päällys: Gemma

VALMISTAJA
R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved 

JAKELIJA

Algol Trehab Oy 
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 509 91
Faksi (09) 5099 490 
Sähköp. algol-trehab@algol.fi 
Internet www.algoltrehab.fi

Jakelijanne on löydettävissä verkkosivuilta R82.com

HUOLTO
Panda Futuran päällinen on irrotettava ja voidaan pestä korkeintaan 40o:ssa. Lisäksi on tärkeätä 
pitää istuin puhtaana käyttökelpoisuuden ylläpitämiseksi.

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

Pyyhi lika pois kuivalla liinalla viikoittain. Älä käytä klooria tai denaturoitua alkoholia sisältäviä 
puhdistusaineita.

Panda Futura on tarkastettava ja kiristettävä pätevän asentajan toimesta vähintään 6 kuu-
kauden välein toimintahäiriöiden välttämiseksi.

Ainoastaan R82:n pätevä henkilöstö saa suorittaa säätöjä, joita ei kuvata tässä käyttöohjeessa.
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Lisätiedot koskien maksimi kuormaa/käyttäjä painoa ja kuljetusta: 
www.R82.com/archive/Publications/Pdf/Chart_transport.pdf
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