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Neigung mit metallstange1.
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mm (inch)

1 2 3 4

Overall width

635 (25") 680 (26¾") 730 (28¾") 720 (28¼")

Width inside

325 (12¾”) 375 (14¾”) 425 (16¾”) 425 (16¾”)

Length

620 (24½") 750 (29½") 800 (31½") 900 (35½")

Overall height

670–1000 
(26½–39¼")

850–1180 
(33½–46½")

990–1310 
(39–51½")

1200–1530 
(47¼–60¼")

Height from foot plate

550–740 
(21¾–29¼")

750–1080 
(29½–42½")

830–1190 
(33¾–46¾")

960–1420 
(37¾–56")

Center bar length

500 (19¾") 700 (27½") 800 (31½") 1000 (39¼")

Center bar angle

0–30° 0–30° 0–30° 0–30° 

Foot plate angle

15– -10° 15– -10° 15– -10° 15– -10°

Camber

8° 6° 6° 4°

Total mass

13,5 kg 
(29.75 lb)

15,5 kg 
(34.1 lb)

16 kg 
(35.25 lb)

18,5 kg 
(40.75 lb)

Max load

40 kg 
(88.1 lb)

50 kg 
(110.2 lb)

60 kg 
(132.2 lb)

70 kg 
(154.3 lb)

Static stability downhill & uphill

10° 10° 10° 10°

Static stability sidewards

10° 10° 10° 10°
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mm (inch)

  
1

  
2

  
3

  
4

Overall width

515 (20¼") 550 (21¾") 600 (23½") 600 (23½")

Width inside

325 (12¾”) 375 (14¾”) 425 (16¾”) 425 (16¾”)

Length

700 (27½") 796 (31¼”) 796 (31¼") 926 (36½")

Overall height

670–1000 
(26½–39¼")

850–1180 
(33½–46½")

990–1310 
(39–51½")

1200–1530 
(47¼–60¼")

Height from foot plate

550–740 
(21¾–29¼")

750–1080 
(29½–42½")

830–1190 
(33¾–46¾")

960–1420 
(37¾–56")

Center bar length

500 (19¾") 700 (27½") 800 (31½") 1000 (39¼")

Center bar angle

0–30° 0–30° 0–30° 0–30° 

Foot plate angle

15– -10° 15– -10° 15– -10° 15– -10°

Floor to foot plate

60
(2¼”)

60
(2¼”)

60
(2¼”)

60
(2¼”)

Minimum Turning diameter

850
(33½”)

950
(37½”)

980
(38½”)

1085
(42¾)

Total mass

9 kg 
(19.8 lb)

10,5 kg 
(23.1 lb)

11 kg 
(24.2 lb)

13,5 kg 
(29.3 lb)

Max load

40 kg 
(88.1 lb)

50 kg 
(110.2 lb)

60 kg 
(132.2 lb)

70 kg 
(154.3 lb)

Static stability downhill & uphill

10° 10° 10° 10°

Static stability sidewards

10° 10° 10° 10°
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FIN

SUOMI

Onnittelut uuden R82 tuotteen hankinnasta -maailmanlaajuiselta lasten ja nuorten teknisten 
apuvälineiden toimittajalta. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on auttaa käyttäjää apuvälineen 
oikeassa käytössä. Lukekaa tämä User Guide ennen käyttöä ja pitäkää se tallessa tulevaa käyttöä 
varten.
Käyttötarkoituksella
Tuote on seisontakehys, josta suurilla ajopyörillä 
varustettuna tulee siirrettävä ja joka tarjoaa 
käyttäjille mahdollisuuden liikkua ja hahmottaa 
sijaintinsa. Pystyasento tarjoaa lapselle 
mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen 
samalla kun se herättää aisteja ja tekee lapsesta 
itsenäisemmän. Rabbit Up soveltuu monille 
käyttäjille, esim. lapsille, joilla on CP-vamma, 
jonka GMFCS-luokitus on 3 - 4.
Vasta-aiheet
Tuotteen käytössä tulee noudattaa lääkärin tai 
terapeutin neuvoja tuotteessa seisomisesta ja 
pitää mielessä käyttäjän kyvyt ja tarpeet. Jos 
käyttäjä kokee epämukavuutta, tulee pyytää 
neuvoja lääkäriltä tai terapeutilta. Huomioi 
käyttäjän mahdolliset lääketieteellistä hoitoa 
vaativat epämuodostumat.
Käyttäjän terveydentilasta riippuen on 
määritettävä, kuinka kauan hän voi seistä 
tuotteessa ja voiko hänet asettaa täysin 
seisovaan asentoon. Monet käyttäjät eivät 
välttämättä saavuta täyttä liikelaajuutta lihasten 
jäykistymien vuoksi. Joissakin tapauksissa voi 
ilmetä seuraavia oireita:
• Verenkierto-ongelmia
• Jalka- ja selkäkipuja
• Spastisia reaktioita
Älä koskaan korjaa asentoa käyttäen voimaa tai 
voimakkaasti painamalla.
Käyttöalueet
Tuote soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, 
ja se sopii käytettäväksi yksityiskodeissa sekä 
kouluissa, laitoksissa ja kuntoutuskeskuksissa.
Mukana toimitettavat työkalut; 
• 5 mm:n kuusiokoloavain 
• 6 mm:n kuusiokoloavain 

CE-todistus
Tämä tuote täyttää 93/42/EEC 
lääkintälaitedirektiivin vaatimukset. CE-
merkintä on poistettava jos tuotteeseen 
tehdään rakenteellisia muutoksia, tai käytetään 
yhdistellen toisen valmistajan tuotteita tai 
yksilöllisesti valm-istettuja tuotteita, tai kun 
käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia. 
Lisäksi tämä tuote täyttää seuraavat normit:
• EN 12182

Kierrätys
Tuotteen saavutettua lopullisen käyttöiän, 
materiaaliosat tulee erotella erikseen 
kierrätystä tai hävitystä varten. Tarvittaessa ota 
yhteyttä paikalliseen myyjään varmistaaksesi 
oikean materiaalin. Ota yhteyttä lähimpään 
ympäristöpisteeseen, varmistaaksesi materiaalin 
oikean jätemääräysten mukaisen kierrätyksen.
Lisävarusteet ja varaosat
R82 tuotteet voidaan toimittaa erilaisilla 
lisävarusteilla, vastaten käyttäjän yksilölliseen 
tarpeeseen. Varaosat ovat saatavilla tilauksesta. 
Erikoisvarusteet löytyvät nettisivustoltamme tai 
lisätietoja saa paikalliselta edustajalta.
R82-takuu
R82 tarjoaa 2 vuoden takuun työn laadun ja 
materiaalivirheiden osalta ja 5 vuoden takuun 
hitsausliitosvikojen aiheuttamien metallirungon 
murtumien osalta. Takuu vaarantuu, mikäli 
asiakkaan vastuuta huoltamisesta ja/tai 
päivittäisestä kunnossapidosta ei kanneta 
toimittajan määräämien ja/tai User Guide 
esitettyjen ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti. 
Lisätietojen osalta viittaamme R82:n 
kotisivuihin/latauksiin. 
Takuu on voimassa vain tuotteen ostomaassa, 
,jota varten se on valmistettu ja tuote voidaan 
tunnistaa sarjanumeron avulla. Takuu ei 
kata vahinkovaurioita, eikä väärinkäytön tai 
huolimattomuuden aiheuttamia vaurioita. Takuu 
ei kata kuluvia osia esim. renkaita tai verhoilua, 
jotka ovat alttiina normaalille kulumiselle ja jotka 
on ajoittain vaihdettava uusiin.
Takuu raukeaa, jos käytetään muita kuin 
alkuperäisiä varaosia tai tarvikkeita, jos tuotetta 
ei ole pidetty kunnossa tai korjattu oikein tai 
jos tuotteeseen on tehty muita kuin valmistajan 
hyväksymä tai käyttöohjeessa kuvattuja 
muutoksia (User Guide). R82 varaa oikeuden 
tarkastaa takuuvaatimuksen kohteena oleva 
tuote ja asiaankuuluva dokumentaatio ennen 
takuuvaatimukseen suostumista ja tehdä päätös 
siitä, vaihdetaanko viallinen tuote uuteen vai 
korjataanko se. Takuuvaatimuksen kohteena 
olevan tuotteen palauttaminen ostopaikan 
osoitteeseen on asiakkaan vastuulla.
Ennakkomyyntitietoja
• Support.r82.org
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Turvallisuus
Tuotteen merkkejä, symboleja ja ohjeita ei saa peittää tai siirtää, ja ne tulee olla selkeästi esillä ja 
luettavissa koko tuotteen käyttöiän ajan. Vaihda tai korjaa välittömästi epäselvät tai vahingoittuneet 
merkit, symbolit ja ohjeet. Ota yhteyttä paikalliseen edustajaan.
Vårdare
• Lukekaa kaikki ohjeet ennen käyttöä ja 

pitäkää ne tallessa tulevaa käyttöä varten. 
Tuotteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa 
käyttäjälle vakavan vamman

• Tuotteen tai lisävarusteiden asetuksia ja 
säätöjä saavat käyttää vain henkilöt, jotka 
ovat lukeneet käyttöoppaan ja saaneet 
tarvittavat ohjeet tuoteneuvojalta.

• Jos käyttäjällä on vaikeuksia käyttöoppaan 
lukemisessa, hän voi pyytää jotakuta 
lukemaan käyttöoppaan ääneen, jotta 
käyttäjä ymmärtäisi, miten tuotetta on 
käytettävä. 

• Käytä aina tarkoitukseen sopivaa 
nostotekniikkaa ja apuvälinettä

• Lämna aldrig brukaren i produkten utan 
uppsikt. Se till att en vuxen har ständig 
uppsikt

• Korjauksissa/vaihdoissa saa käyttää 
ainoastaan R82 alkuperäisiä varaosia, ja 
säätäminen ja välien asetukset saadaan 
tehdä ainoastaan toimittajan ohjeistuksen 
mukaisesti

• Mikäli R82 tuotteessa on ongelma tai mikä 
tahansa osa on rikkoontunut, lopettakaa 
tuotteen käyttö heti ja ottakaa välittömästi 
yhteyttä paikalliseen edustajaan

• Varmista, etteivät liikkuvat osat 
säädettäessä purista mitään kehon osia tai 
estä niiden liikuttamista

Ympäristö
• Tarkasta tuotteen pinnan lämpötila ennen 

käyttäjän asettamista siihen.  Tämä koskee 
erityisesti käyttäjiä, joiden ihossa ei ole 
tuntoa, koska he eivät tunne kuumuutta. Jos 
pinnan lämpötila on yli 41 °C, anna tuotteen 
jäähtyä ennen käyttöä.

• Turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi siirrä 
tuote pois auringosta ja viilennä tuote ennen 
käyttöä

• Käytä tuotetta esteettömällä alustalla. 
Tiedosta että liukkaat tiet heikentävät 
ohjattavuutta

Käyttäjä
• Jos käyttäjä on lähellä maksimiarvoja ja/

tai hänellä on runsaasti hallitsemattomia 
liikkeitä esim.huojumista, tulee harkita 
suurempaa kokoa R82 tuotteesta

Tuote
• Tarkista ennen käyttöä, että kaikki 

kiinnitykset ja säädöt sekä osat ovat oikein 
ja paikoillaan. Pidä kaikki työkalut lasten 
ulottumattomissa

• Laita jarrut päälle ennen kuin sijoitat lapsen 
apuvälineeseen

• Varmista tuotteen vakaus ennen kuin sijoitat 
lapsen apuvälineeseen

• Varmista pyörien ja renkaiden 
toiminnallisuus ja turvallisuus ennen käyttöä

• Tarkista aina pyöriä tai kallistusosia 
vaihtaessasi ohjeet oikeaan sijoittamiseen 
ja säätöihin asennusoppaasta 
9996097649. Asennusopas on aina 
saatavissa osoitteessa r82.org/support.

• Tarkasta tuote ja kaikki osat, vaihda 
kuluneet osat ennen käyttöä

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

• Älä exspose Kaasujousta paineelle tai 
korkeille lämpötiloille. Älä riko.

• Tämän tuotteen syttymättömyys on testattu 
syttymättömällä tasolla EN-1021-1- ja EN 
1021-2 määräysten mukaisesti

• Tuote voi menettää tultakestävät 
ominaisuutensa, jos siinä käytetään 
muita kuin alkuperäistä verhoilua ja/tai 
alkuperäisiä lisävarusteita.

• Tämä tuote ei ole tarkoitettu 
moottoriajoneuvoksi. Käyttäjä sijoitetaan 
autonistuimeen ja tuote pakataan auton 
tavaratilaan

• Tuotetta ei saa käyttää silloin kun sitä 
lastataan autoon tai autosta pois.

FIN
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Huoltotietoja
Tämän lääkintälaitteen kunnossapitovastuu on laitteen omistajalla. Laitteen ohjeistuksen mukaisen 
kunnossapidon laiminlyönti voi aiheuttaa takuun mitätöinnin. Lisäksi kunnossapidon laiminlyönti voi 
vaarantaa laitteen tai käyttäjän ja/tai huoltajan turvallisuutta.
1.päivänä
• Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä 

ja säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varen
• Varastoi oheiset työkalut laitteeseen
Päivittäin
• Puhdistus kuivalla puhtaalla liinalla
• Visuaalinen tarkastus. Korjaa/vaihda 

vaurioituneet tai kuluneet osat
• Huolehdi, että kaikki kiinnikkeet ovat 

paikoillaan ja kunnolla kiinni
• Tarkista kaikki säädöt ja soljet, ettei ole 

kulumisen merkkejä
• Tiedosta maksimimerkinnät ennen 

hienosäätöä
Viikoittain
• Tarkista, että kaikki pyörät liikkuvat vapaasti 

ja kaikki pyörän lukitukset/jarrut toimivat 
helposti

• Pyyhi tuotteesta kaikki jäämät ja liat 
lämpimässä vedessä ja kloorittomassa 
miedossa pesuaineessa/saippuassa 
kostutetulla liinalla ja kuivaa ennen käyttöä

• Tarkista, että kulmansäätömekanismi toimii 
moitteettomasti ja että turvalukitus toimii 
asianmukaisesti

• Desinfioi tuote. Katso lisätietoja tämän 
käyttöohjeen desinfiointia käsittelevästä 
luvusta.

Kuukausittain
• Kaikki ruuvit ja pultit tulee tarkistaa ja 

kiristää, jotta vältetään tarpeettomat 
vahingot

• Öljyä liikkuvat osat. Suosittelemme 
käyttämään ammattikäyttöön tarkoitettua 
voiteluöljyä

Vuosittain
• Tarkasta rungon kunto halkeamien tai 

kuluneiden osien osalta ja huolehdi 
vuosihuollosta. Älä koskaan käytä viallista 
tuotetta

Tuotteen konepesu
Tämä tuote voidaan pestä:
• 60 °C:n lämpötilassa 10 minuutin ajan 
• 85 °C:n lämpötilassa 3 minuutin ajan 
... mietoa pesuainetta käyttäen lääkinnällisille 
laitteille tarkoitetussa pesukoneessa. Käytä 
tuotteen kuivaamiseen koneen kuivaustoimintoa. 
Puhdista lisävarusteet erikseen.
Ennen pesua
Irrota seuraavat osat ja puhdista ne erikseen:
• Lisävarusteet
• Pehmusteet
• Pinnasuojat

Desinfektion
Tuote voidaan desinfioida 70-prosenttisella IPA-
desinfiointinesteellä. Suositeltavaa on pyyhkiä 
tuotteesta kaikki jäämät ja liat lämpimässä 
vedessä ja kloorittomassa miedossa 
pesuaineessa/saippuassa kostutetulla liinalla ja 
antaa tuotteen kuivua ennen desinfiointia.
Huoltoväli
Tuotteen yksityiskohtainen tarkastus on tehtävä 
joka 12 kuukausi (kovassa käytössä oleva tuote- 
joka 6 kuukausi) ja joka kerta kun tuote on otettu 
uudelleenkäyttöön. Tarkastuksen tulee tehdä 
valtuutettu huoltohenkilö. Ota yhteys paikalliseen 
jälleenmyyjään saadaksesi korjausohjeita.
Tämän tuotteen kestoikä on 5 vuotta 
normaalikäytössä, jos kaikki kunnossapito- ja 
huoltotoimet on tehty toimittajan ohjeiden ja 
ohjeistuksen mukaisesti. 
Tarkistuslista huoltoa varten:
Tarkista ja säädä seuraavat toiminnot 
käyttötarkoituksen mukaan. Korjaa tai vaihda 
kaikki vaurioituneet tai loppuun kuluneet osat. 
Tarkista
• Tarkista, että pyörät pyörivät vapaasti ja 

kaikki pyörien lukot/jarrut kytkeytyvät 
helposti. Säädä tarvittaessa.

• Pinnasuojat ovat ehjiä ja kiinnitetty 
pyörään jokaiseen suojukseen asennetuilla 
kiinnikkeillä

• että pyörät pyörivät vapaasti ja kaikki 
pyörien lukot/jarrut kytkeytyvät helposti

• Pilarin kulma on säädettävä, ja se voidaan 
lukita paikalleen

• että tuotteen mutterit ja pultit on kiristetty 
kunnolla

• Öljyä liikkuvat osat
• kaikki kiinnikkeet ja soljet kulumisen 

merkkien varalta
• tuote naarmujen tai kulumisen merkkien 

varalta
• että tuotteen kaikki tarrat ovat ehjiä

FIN



M1062
Reserving our rights for printer’s error or discontinued products 

Please find an updated edition on our website R82.org  
The design and patents are all registered design and patents of R82.

© 2017 R82 A/S All rights reserved The R82 logo and the icons are registered trademarks of R82 A/S
SUPPLIER INFORMATION:
http://www.r82.org/about-r82/info/r82-company-information/

R82 A/S

Parallelvej 3
8751 Gedved
Denmark
Tel +45 79 68 58 88
Fax +45 75 66 51 92
R82@R82.com
R82.org
facebook.com/R82global/

Rabbit Up U
ser G

uide




