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SwAN
Swan on klassinen wc-tuoli R82:lta. Istuin on valmistettu lasikuidusta ja runko 
vastaavasti jauhemaalatusta ja ruostumattomasta teräksestä, minkä johdosta 
Swan on myös erinomainen suihkutuolina.

R82 on erityisesti kehittänyt Swanin vammaisia lapsia ja aikuisia varten yksilöllisesti
valmistettujen apuvälineiden monien vuosien suunnitelu- ja valmistuskokemuksen
perusteella. Tuolin ergonominen rakenne ja sen monet toiminnot ja ominaisuudet
tarjoavat käyttäjälle ja avustajalle korkeimmat mahdolliset mukavuus- ja turval-
lisuusstandardit.
Swan-tuoli mahtuu useimpien wc-istuinten päälle, tai se voidaan varustaa alus-
astialla. Swan on saatavilla 6 eri koossa laajan lisävarustevalikoiman kanssa.

Istuin kallistuu 45° ja jalat ovat korkeudeltaan säädettäviä siten, että istuimen 
korkeutta voidaan säätää 17 cm:n verran.
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TuRvALLISuuS
Swanille on myönnetty Ce-merkintä. Tämä todistaa sen täyttävän kaikki relevantit
eurooppalaiset turvavaatimukset.
Tämän tuotteen kestävyys on 5 vuotta, kun sitä käytetään päivittäin. Tämän jälkeen
tuote on kunnostettava (R82:n henkilökunnan toimesta) käyttöiän pidentämiseksi.

poistakaa Ce-merkintä, mikäli tuote rakennetaan uudelleen tai kun 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 tar-
kista ne ennen joka käyttöä.

Tuoli on rakennettu ainoastaan yhden käyttäjän käytettäväksi. Älkää sijoittako
tuoliin enempää kuin yhtä käyttäjää .

ohjekirjan viimeisin versio on aina saatavilla online: www.R82.com

TAKuu
R82 myöntää materiaali- ja valmistusviat kattavan 2 vuoden takuun. Takuu voi raueta, jos 
asiakas laiminlyö velvollisuutensa huoltaa ja/tai pitää kunnossa 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 tapaturmava-
hinkoja 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 valtuutettu 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 velvol-
lisuus on palauttaa tuote takuuhuoltoa varten sen ostopaikkaan. Tämän takuun myöntää 
R82 tai sen jälleenmyyjä.

peSu
on tärkeätä pitää runko puhtaana tuolin takuuun säilyttämiseksi. pehmuste voidaan
pestä käsin 50 °C:ssa.

TyöKALuT
Tuolin takana on 6 mm:n kuusiokoloavain. Tätä avainta käytetään joidenkin tässä
ohjekirjassa kuvattujen säätöjen tekemiseen.
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Koko 2+3

Koko 4+5+6+7

vALMISTeLuT 
KÄyTTöÄ vARTeN

Noudata seuraavassa esitettyjä ohjeita Swan-
tuolin valmistelemiseksi käyttöä varten:

1) poista pakkauspäällinen ja pyyhi tuoli liinalla 
ennen käyttöä.

2) poista rungon takana oleva puinen tanko, joka 
suojaa tuolia kuljetuksen aikana.

Noudata seuraavilla sivuilla esitettyjä ohjeita 
tuolin ja lisävarusteiden säätämiseksi.

Swan on valmis käytettäväksi.

Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät 
klooria tai denaturoitua spriitä.

FIN

hoITo
puhdistakaa tuoli usein. Käyttäkää etikkahappoti-
ivistettä, mikäli kalkkisaostumat
muodostuvat ongelmaksi. huuhdelkaa pois 10-15 
minuutin kuluttua puhtaalla vedellä.

Älkää käyttäkö puhdistusaineita, jotka 
sisältävät klooria tai denaturoitua spriitä.

Säädöt, joita ei kuvata tässä ohjekirjassa, 
on tehtävä ainoastaan valtuutetun
R82-henkilöstön toimesta.
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5



A

A
B

C

√

F
I
N

KoRKeuSSÄÄTö
1) Aloita avaamalla kaikkia ruuveja (A). poista 

ruuvit. vasen takapörä ja molemmat etupyörät 
tulee säätää sisätangon reikiin.

 
2) Kiristä ruuvit, kun haluttu korkeus on saavu-

tettu.
 
3) oikea takapyörä on tarkoitettu säädettäväksi 

ja estämään heilumista. Säädä neljäs pyörä 
siten, että tuoli on oikealla tasolla.

ISTuIMeN 
KALLISTuS

1) Avaa lukituskahvaa (A)
2) paina jousen painiketta (B) ja kallista istui-

nyksikköä varovasti.

Älä kallista istuinyksikköä alemman 
jousipainikkeen(C) yli.

3) Kiristä kahva (A), kun istuin on halutussa 
asennossa.

varmista aina luja ote istuimen selkä-
nojasta ennen kiristyskahvan avaamista.
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pyöRIeN 
KIINNITTÄMINeN

1) poista holkit (A)

2) Ruuvaa pyörät (B) paikoilleen ja kiristä 13 
mm:n kiintoavaimella. 

Korkeuden säätöä koskevien tietojen 
osalta katso kappaletta ‘Korkeussäätö’

pyöRIeN IRRoTuS
Noudata seuraavia ohjeita pyörien irrottamiseksi 
swan-tuolista:

1) Avaa ruuvit (A) 13 mm:n kiintoavaimella.

2) Asenna holkit  (B) jalkojen päihin.
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pÄÄTuKI
1) Avaa kiristyskahvaa (A) ja aseta päätuki valkoi-

seen kiinnikkeeseen. Kiristä kahva, kun haluttu 
korkeus on saavutettu.

2) Avaa ruuvia (B) päätuen säätämiseksi sivusu-
unnassa.

Työntökahva

1) Avaa kiristyskahvaa (A) ja aseta työntökahva 
valkoiseen kiinnikkeeseen. Kiristä kahva, kun 
haluttu korkeus on saavutettu.

Mikäli tarvitaan sekä päätuki että työntökahva, 
työntökahva asennetaan päätuen tankoon. Kiinnitä 
päätuki edellä kuvatulla tavalla. ylimääräistä 
tankoa ei tarvita.

eRILAISTeN 
vöIdeN 
KIINNITTÄMINeN

1) pujota olkahihnat (A) selkänojaan lapsen 
pituuden mukaisesti. Kiinnitä ne istuimen 
taakse pikalukituksella.

2) pujota lantiohihnat (B) istuimessa oleviin 
aukkoihin ja kiinnitä istuimen taakse pikalu-
kituksella.

3) vöitä voidaan säätää pikalukon avulla.

Mikäli asennetaan pehmuste, leikkaa sau-
maan aukot liivin tai vyön asentamiseksi.

varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt
ovat paikoillaan ja oikein sovitettu ja tarki-
sta ne säännöllisesti.

FIN

FIN

8



B

A

F
I
N

pehMuSTeeN 
ASeNTAMINeN

Noudata seuraavia ohjeita pehmusteen asen-
tamiseksi oikein.

Swan, koko 1+2+3:

1) Aseta pehmuste tuoliin ja vie tarranauhat 
istuimessa olevien aukkojen läpi.

2) Kiinnitä tarranauhat toisiinsa istuimen takana. 
(A)

Swan 4+5+6+7:

1) Aseta pehmuste tuoliin ja vie valkoinen nauha 
istuimen selkänojassa olevan aukon läpi.

2) Käytä valkoista pidikettä (B) hihnan kiinnit-
tämiseksi ja kiristä.

Suosittelemme pehmusteen puhdistami-
sta usein tavallisella puhdistusaineella. 
pehmuste voidaan puhdistaa käsinpesulla 
korkeintaan 50-asteisessa vedessä.
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RoISKeSuoJA
vain kokoja 4+5+6+7 varten

Roiskesuojan kiinnittämiseksi se vain painetaan 
alas, kunnes se lukittuu.

Roiskesuojan irrottamiseksi etureunaa vedetään 
ulospäin ja nostetaan.

ALuSASTIAN 
ASeNTAMINeN

Alusastia asennetaan tuolin takaa.

JALKATuKI
Noudata seuraavia ohjeita jalkatuen asentami-
seksi oikein:

1) Avaa ruuvia (A). Asenna jalkatuen vaakasuo-
ra osa istuimen alla olevaan kiinnikkeeseen.

2) Kiristä ruuvi (A)

3) Avaa jalkalevyssä olevaa ruuvia (B) ja asenna 
jalkalevy alapuolelta. Kiristä ruuvi, kun haluttu 
korkeus on saavutettu.
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Käytä hyväksi tätä kuvaa yhdessä seuraavilla sivuilla olevien kuvausten kanssa.
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JALKAhIhNAT
Jalkahihnat voidaan avata ja sulkea käyttäen 
tarrahihnaa tai solkea (A).

Noudata alla olevia ohjeita asentamiseksi.

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

* Kiinnitä hihnat käyttäjän jalan ympäri.

varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
ovat paikoillaan ja oikein säädetty ja tarkista 
nämä säännöllisesti

LIIvI JA RISTILIIvI
Liivi ja ristiliivi voidaan avata ja sulkea käyt-
tämällä solkia ja vetoketjua.

Noudata alla olevia ohjeita sivun 11 kuvaa apuna 
käyttäen.

* vie olkahihnat selkänojan yläosassa olevien 
aukkojen (A) läpi. 

* vie sivuilla olevat  ylemmät hihnat selkä-
nojassa olevien aukkojen (B) läpi.  

* vie sivuilla olevat alemmat hihnat selkänojan 
alaosassa olevien aukkojen (C) läpi. 

* Kun hihnat on viety aukkojen läpi, kiinnitä solki 
niiden päähän.

varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
ovat paikoillaan ja oikein säädetty ja tarkista 
nämä säännöllisesti.
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LANTIovyö
Lantiovyö voidaan avata ja sulkea käyttämällä 
solkia.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen avuksi 
sivulla 11 olevaa kuvaa.

* vie hihnat istuimessa olevien aukkojen (C) 
läpi. 

* Kun hihnat on viety aukkojen läpi, kiinnitä solki 
niiden päähän.

varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
ovat paikoillaan ja oikein säädetty ja tarkista 
nämä säännöllisesti.

h-vyö
h-vyö voidaan avata ja sulkea käyttämällä sol-
kea.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen avuksi 
sivulla 11 olevaa kuvaa. 

* vie olkahihnat selkänojan yläosassa olevien 
aukkojen (A) läpi. 

* vie sivulla olevat hihnat selkänojassa olevien 
aukkojen (B) läpi.

* Kun hihnat on viety aukkojen läpi, kiinnitä solki 
niiden päähän.

varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt 
ovat paikoillaan ja oikein säädetty ja tarkista 
nämä säännöllisesti.
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date: yyyy-MM-dd    Max.Load: XX Kg
SN:           XXXXXX                   ver.: XX
Art.No:      XXXXXX
 product - Size X

(01)0570729530134(21)256829

parallelvej 3
dK-8751 gedved

www.R82.com
Made in denmark
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TuoTTeeN 
TuNNISTuS

A) Sarjanumero

 Tarralappu on sijoitettu alusastian pidikkeeseen.

B) valmistaja
 
 Tarralappu on sijoitettu ylätankoon rungon 

takana.
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MITAT
Koko 2 Koko 3 Koko 4 Size 5 Size 6 Size 7

cm (tuumaa) cm (tuumaa) cm (tuumaa) cm (tuumaa) cm (tuumaa) cm (tuumaa)

Istuimen leveys, taka (A) 20 (7¾") 23 (9") 25 (9¾") 30 (11¾") 34 (13¾") 41 (16")
Istuimen leveys, etu (A1) 30 (11¾") 34 (13¼") 36 (14") 38 (14¾") 43 (16¾") 48 (18½")
Istuinsyvyys (B) 27 (10½") 32½ (12¾") 32½ (12¾") 38 (14¾") 46 (18") 46 (18") 
Selkänojan korkeus (C) 38 (14¾") 42 (16½") 40 (15½") 48 (18½") 57 (22") 57 (22")
Istuimen korkeus, s.pyörillä (e) 37-53 (14½-20¾") 48-64 (18½-25") 48-64 (18½-25") 48-64 (18½-25") 48-64 (18½-25") 48-64 (18½-25") 
Istuimen korkeus, ilman pyöriä (e1) 28-44 (11-17") 39-55 (15¼-21½") 39-55 (15¼-21½") 39-55 (15¼-21½") 39-55 (15¼-21½") 39-55 (15¼-21½") 
Selkänojan leveys, hartiat (F) 22½ (8¾") 25 (9¾") 31 (12") 39 (15¼") 46 (18") 49 (19")
Selkänojan leveys, lantio (F1) 24 (9¼") 25½ (10") 28 (11") 31 (12") 35½ (13¾") 43 (16¾")
Leveys, standardi pyörillä (g) 49½ (19¼") 53½ (20¾") 53½ (20¾") 53½ (20¾") 57½ (22½") 65½ (25")
Leveys, ilman pyöriä (g1) 46 (18") 50 (19½") 50 (19½") 50 (19½") 54 (21") 62 (24¼")
pituus, standardi pyörillä (h) 46 (18") 57 (22") 57 (22") 57 (22") 62 (24¼") 62 (24¼")
pituus, ilman pyöriä (h1) 39 (15") 50 (19½") 50 (19½") 50 (19½") 55 (21½") 55 (21½")
Korkeus, standardi pyörillä (I) 68-84 (26½-32¾”) 79-95 (30¾-37”) 71-87 (27¾-34”) 78-94 (30½-36¾”) 86-102 (33½-39¾") 86-102 (33½-39¾")
Korkeus, ilman pyöriä (I1) 59-75 (23-29¼”) 70-86 (27¼-33½”) 62-78 (24¼-30½”) 69-85 (27-33¼ ") 77-93 (30-36¼") 77-93 (30-36¼")
paino 8 kg (17,5 lb) 9,5 kg (21 lb) 8,5 kg (18,5 lb) 9,5 kg (21 lb) 10,5 kg (23 lb) 11,5 kg (25,5 lb)
Maksimi käyttäjän paino 30 kg (66 lb) 60 kg (132 lb) 70 kg (154 lb) 80 kg (176 lb) 90 kg (198 lb) 110 kg (242 lb) 
Istuimen reikä B:10½ x d:15½ cm B:12 x d:19½ cm B:12½ x d:19 cm B:15½ x d:25 cm B:15½ x d:32½ cm B:15½ x d:31 cm
Kulma 18° 18° 27° 22° 20° 20°
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vALMISTAJA
R82 A/S
parallelvej 3
8751 gedved 
Tanska

JAKeLIJA
 

 Algol-Trehab oy
 Karapellontie 6
 02610 espoo
 puh. (09) 5099 331
 Faksi (09) 5099 490
 Sähköp. info.algoltrehab.fi@algol.fi
 Internet www.algoltrehab.fi

Jakelijanne löytyy osoitteesta www.R82.com

TeKNISeT TIedoT
Istuin:            Lasikuitua
Runko: Ruostumaton teräs/jauhemaali
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