
KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE 
Largoo -monitoimiratas 

Largoo-monitoimiratas on vaikeavammaisille 
aikuisille tarkoitettu avustetun liikkumisen 
apuväline. Se soveltuu ympärivuotiseen 
käyttöön ja sillä voidaan liikkua teillä, 
poluilla sekä helppokulkuisessa maastossa.

Largoo soveltuu henkilöille, jotka tarvitsevat 
napakan tuennan vartalolle ja niskalle. 
Lisätukea saadaan tukityynyjen ja 
5-pistevöiden avulla. Rattaissa on
iskunvaimennus ja istuma-
asennon kaltevuuden säätö.
Kaikkien mallien kantavuus
on 100kg.

Koko  L XL

Istuinsyvyys 43 cm 45 cm

Istuinleveys 39 cm 49 cm

Selkänojan korkeus  80 cm 80 cm

Rattaiden paino 28 kg 32 kg 

Kokoonpanoon kuuluu:

• Runko
• Sade- ja hyttyssuoja
• Vartalotuet
• Varustelaukku
• 10” Tukipyörä
• 20” Renkaat
• Irrotettavat jalkalaudat
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Huomioi, että jalkatuet eivät kestä astumista 
koko painolla ja ne tulee irrottaa rattaisiin 
siirtymisen ajaksi.

Kallistus
Largoossa on veivillä käytettävä kallistus edessä ja 
takana. Takaosan kallistusta käytetään selkäosan 
takana olevasta veivistä.

Käyttöönotto

Etupyörän kiinnitys
Kallista rattaat selälleen etupyörän asennusta varten. 
Etupyörä kiinnitetään pika-akselilla. Varmista ensin, 
että akseli on riittävän löysällä. Aseta akseli etuhaarukan 
uriin ja kiristä pika-akseli kääntämällä vipua. 
Mikäli akseli ei kiristy kunnolla, avaa pikalukko ja kiristä 
ruuvia akselin toisesta päästä.

Tukipyörä
Voit käyttää Largoossa myös 10” tukipyörää. Tukipyörä 
on kääntyvä, joten sinun ei tarvitse nostaa etupäätä 
kääntyessäsi. Tukipyörä ei kuitenkaan sovellu maas-
tokäyttöön. Tukipyörän sovite lukitaan etupyörän kiin-
nikkeeseen pika-akselilla.

Aurinkosuojan säätö
Aurinkosuojan lukitus avataan suojan sivuilla olevista 
harmaista napeista kummaltakin puolelta. Voit säätää 
kumpaakin aurinkosuojan kaarta. Toinen kaarista 
kiinnitetään työntökahvaan remmillä. Aurinkosuoja 
lukittuu kääntämällä napit takaisin lukitusasentoon.

Jalkatuet
Jalkatuet asennetaan etuosan pystyputkiin. 
Aseta jalkatuki osoittamaan sivulle ja työnnä tappi 
ylhäältä putkeen. Työnnä pohjaan asti ja käännä 
jalkatuki paikalleen. Jalkatuki lukittuu etuasentoon. 
Jalkatukea irrotettaessa paina punaista nappia 
lukituksen avaamiseksi. Käännä tuki sivulle ja nosta.
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Kallistus
Etuosan kallistus säädetään rattaiden oikealta 
puolelta.

Vartalotuet ja niskatuki
Kylkituet ja niskatuki kiinnitetään samoihin istuinosan 
tarroihin. Istuintyynyjä on saatavilla haarakiilalla ja 
ilman.
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5-pistevyöt
5-pistevyöt kiinnitetään asettamalla ensin vasemman
ja oikean hihnan metallikiinnikket yhteen. Työnnä
kiinnike sitten jalkojen välistä tulevaan turvavyö-
lukkoon.

5-pistevöiden säädöt
Turvavöissä on karkea säätö selkäosan takana. 
Avaa lukitus ja vedä hihnaa haluamaasi suuntaan. 
Hienompi säätö on etupuolella hihnan päässä. 
Turvavyölukon hihna on myös säädettävissä istuimen 
alta.

Sääsuojat
Hyttysverkko kiinnitetään vetoketjulla aurinkosuojan 
etureunaan. Vetoketjun kummassakin päässä on 
varmistuksena tarra. Hyttysverkon jalkaosan hihna 
viedään jalkaosan pohjetukien alta ja toisen puolen 
lukon läpi. Kiinnitä tarra ja sulje lukko.

Rattaisiin kuuluu myös sadesuoja.
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