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Ennen kuin käytät Zitzi Delfi Pro – tuotetta,
On tärkeää, että luet tämän oppaan.
Tämä koskee kaikkia käyttäjiä.

Tuote on tarkoitettu henkilöille joilla on istuin 
ongelmia ja sopii moniin eri diagnooseihin.

Istuimen sovituksen voi tehdä ainoastaan
lääketieteellisesti pätevä henkilö.

 

Lisätietoja maahantuojalta.

KÄYTTÖOHJE

Tillverkare / Manufacturer
Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00

Mikäli tuotetta on räätälöity, CE merkintä
ei ole voimassa ja se pitää poistaa 
tuotteesta.

Check

here!

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan istuinjärjestelmänä yhdessä Anatomic Sitt AB:n valmistamien 
alustojen kanssa.Mikäli haluatte muita käyttötarkoituksia, ottakaa yhteyttä maahantuojaan.



2:1     Työkalut

Kuusiokoloavain (4 mm) on liitetty selkänojan yläosaan ja 

sitä voidaan käyttää säätöjen tekoon.

2:2     Selkäosan kiinnitys

Selkänoja kiinnitetään neljällä pultilla. Lukitse runko 

kiristämällä pultit. Selkänoja asettuu automaattisesti 

oikeaan kohtaan. 
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= Säätöpultit



3:1     Istuimen säädöt

Istuimen syvyys, jalkojen pituuden ero ja jalkojen loitonnus/lähennys ovat helposti säädettävissä. 

Aloita irrottamalla istuinlevyn päällinen, että pääset käsiksi säätöpultteihin.   

Huomaa, että PULTTEJA EI TULE KOSKAAN IRROTTAA KOKONAAN, vaan ainoastaan löysätä niitä.

3

3.1.1  Istuimen leveyden säätäminen 

Istuinta levennetään ja kavennetaan säätämällä jalkaosia. 

  
- Löysää kahta pulttia kuusiokoloavaimella.

- Siirrä jalkaosa haluttuun uraan.

- Kiristä pultit, kun haluttu leveys on saavutettu.

(Jalkaosat ovat oletuksena urassa 1) 

Urassa 1, 2, 3

Pin

= Säätöpultit

= Säätöpultit



4.1.3  Istuimen kaarevuuden säätäminen 
Säätäessäsi istuimen syvyyttä, tulisi säätää myös istuimen kaarevuutta.

Esimerkki; jos istuimen syvyys on säädetty 23 cm:n kohdalle (harmaa alue), tulisi myös kaarevuuden 

olla harmaalla alueella, jotta oikea kaarevuus säilyy. 

Löysää pulttia kuusiokoloavaimella ja siirrä jalkaosat haluttuun uraan. 

Kiristä pultit, kun haluttu kohta on saavutettu.
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4.1.2  Jalkojen pituuden ero 
Löysää kahta pulttia kuusiokoloavaimella ja siirrä jalkaosat haluttuun uraan. 

Kiristä pultit, kun haluttu kohta on saavutettu. 

= Säätöpultit



      Neutraali                                    Loitonnus                                       Lähennys                                    

5.1.4  Loitonnus ja lähennys – Pultti B
Löysää pulttia kuusiokoloavaimella ja siirrä jalkaosat haluttuun uraan. 

Kiritä pultit, kun haluttu kohta on saavutettu.

5:1     Lonkan kulman säädöt

Reunan aktivoimiseksi, vedä se suoraan ulos ja sitten ylös. Säätääksesi selkänojan kulmaa työnnä 

reunaa alas ja aseta se haluttuun asentoon. Kun haluttu asento on saavutettu, päästä reunasta irti ja 

laita se ”lapsilukkotilaan”.

On erittäin tärkeää, että 

vapautusvipu on lapsilukkotilassa 

alas laskettuna, kun säädöt on 

tehty.

!

lip
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= Säätöpultit
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6:1     Selkänojan korkeuden säätäminen

-  Löysää pultteja (A) rungon kummaltakin  

 puolelta (2 kummallakin puolella).

-  Säädä haluttu korkeus.

-  Kiristä pultit. 

 

Aseta selkänoja niin, että voit hyödyntää 

integroitua lannetukea!

A

B

= Säätöpultit



7:1     Säädettävä selkänoja

Rintapehmusteiden kiinnitys 

A - Rintalevy 

B - Prikka 

C - Nuppi

Säädöt  
Löysää nuppeja (2 kummallakin puolella, 

Yht. 4 kpl) ja siirrä selkänoja haluttuun 

kohtaan. Kiristä nupit, kun haluttu kohta 

on saavutettu.

Nupit
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A 

B 

C 

D 

E 

F 

G

D - Pultti 

E - Väli 

F - Erikoisvahva kannatin 

G - Selkänoja

Kiinnitä osat seuraavassa järjestyksessä: 

- Aseta osa F A:han.

- Työnnä D:n läpi E:hen.

- Vedä selkälevyn uran läpi.

- Aseta prikka paikalleen ja laita sen päälle nuppi.

- Kiinnitä kankaat/pehmusteet ja lukitse nuppi.

D   F    A   E   G   B   C



8:2     Lantiovyö

A – Säätääksesi lantiovyötä löysää pultti A. 

Säädä kannatin ja kun haluttu asento on  

saavutettu, kiristä pultti A.

A

8

8:1     Lantiotuki

ts.

A B
C

B

C

A

B

B

A

A
B

Irrota pitkä ruuvi ja vedä se ulos.

Poista paksu aluslevy (A)  - lantiotuki (C) menee 
paikoilleen.

Aluslevyt (B) tulee asentaa lantiotuen (C) 
ulkopuolelle.

Laita ruuvi takaisin paikoilleen.

= Säätöpultit



9:1    Ylävöiden kiinnitys

 

Kiinnitys, ylempi kiinnityskannatin – A
Aloita irrottamalla rungon yläosaan kiinnitetty  

kuusiokoloavain. Työnnä seuraavaksi ylemmät  

kiinnityskannattimet haluttuun kohtaan rungon 

uralla. 

 

Then push the upper mounting brackets to desired 

& +7 8+&* 

Ylempien kiinnityskannattimien säädöt
Löysää pultteja ja tee halutut säädöt. Ylempien 

kiinnityskannattimien korkeus tulisi säätää niin, että 

ne asettuvat hieman hartiatason yläpuolelle. Kiristä 

pultit.

Remmin kiinnitys
Vedä remmi uran läpi solkeen. Käytä mukana tulevia 

Triglide-solkia E. 

Mikäli pään tuen kannatin on irrotettu paikaltaan, 

muista asettaa se paikoilleen ennen remmien 

kiinnitystä.

Vetosuunnan ja leveyden säätäminen
Löysää ylemmän kiinnityskannattimen pulttia ja 

säädä haluttu korkeus. Kiristä pultti.

Säädä kulma haluttuun asentoon ja kiristä pultti.

Varmista seuraavat asiat :

* niskalle on tarpeeksi tilaa 

* pehmusteet ovat oikeissa paikoissa 

* paine on oikea.
9

E

!

(A) Ylä-kiinnike

(B) Alakiinnike

= Säätöpultit
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10:1     Käsinoja

Kiinnittäessäsi käsinojaa, vedä käsinoja tuolin sivussa olevaan kannattimeen. 
Kiristä pultti.  

Leveyden säätö – A: Löysää pulttia A ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä pultti.

Syvyyden säätö – B: Löysää pulttia B ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä pultti.

Korkeuden säätö, käsinojan levy – C: Löysää nuppia ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä nuppi. 

Kulman säätö, käsinojan levy – D: Löysää nuppia ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä nuppi.

Pehmuste – E: Löysää tarrakiinnitystä vaihdon tai puhdistuksen yhteydessä.

C

A

D

A

E

BE

= Säätöpultit



A

B

11:1     Olkavarren tuki

11:2     Pöytä
Aseta pöytä käsinojien päälle, työnnä pöydän 

kannattimet alas ja käännä pöytä käsinojan levyn 

alle. Pöydän kiinnityskannattimia tulisi työntää 

niin, että pöytä mahtuu käsinojan levyn alle.
 

Käytettäviä kiinnitys vaihtoehtoja on 3, 

riippuen selkänojan ja käsinojien leveydestä.

Pöydässä on sovitin asennettuna keskimmäiseen 

reikään.

ÄLÄ nosta pöydän 

etuosasta.!11

Aseta pöytä käsinojien levyjen alle niin, että 
pöydän takaosa on kiinni käsinojien takaosassa. 

Työnnä pöytää alas niin, että tanko kääntyy
esteettä ja käännä tanko käsinojan levyn alle.

Työnnä tankoa niin pitkään että se lukittuu pai-
kalleen, minkä jälkeen päästä irti tangosta.

C

B

Asentaminen
* Irrota ruuvit (A) ja vaihda niiden tilalle kaksi pidempää ruuvia.

* Käytä lukitus prikkaa ja asenna ne pidemmillä ruuveilla.

* Asenna olkavarsi tuki käsinojan tukeen asettamalla olkavarsi tuki

   käsinoja levyn ja tuen väliin.

* Kiristä ruuvit (A) hyvin.

Korkeus säätö
* Löysää nuppi (B) ja säädä haluttu korkeus. 

* Kiristä nuppi.

Kulman säätö
* Löysää ruuvi (C)  ja säädä haluttuun kulmaan.

* Kiristä ruuvi (C) hyvin.

Käsinoja levy

Käsinoja tuki

HUOMIO! Olkavarren tukirauta on muotoiltu oikealle ja vasemmalle.
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12:1     Jalkatuki

Polvinivelen säätäminen – A 
Löysää nuppia (A) ja säädä haluttuun asentoon. 

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä nuppi.

Tärkeää – Hammasrattaiden täytyy osua limittäin 

toistensa kanssa. Kiristä pultti hyvin!

Korkeuden säätäminen, jalkalevy - B 
Löysää nuppia (B) ja säädä haluttuun asentoon. 

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä nuppi.

Kulman säätäminen, jalkanivel - C
Löysää nuppia (C) ja säädä haluttuun asentoon. 

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä nuppi.

(C) Pultit jalkatuen kulmalle

(B) Pultit jalkatuen korkeudelle

(A) Polvinivelen 

nuppi

12

(B) Kulmansäätönuppi, polvinivel

(A) Liitos, jalkatuki

= Säätöpultit
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13:1     Erilliset jalkatuet

Polvinivelen säätäminen - A 
Löysää pulttia (A) ja säädä haluttuun asentoon.  

Kiristä pultti, kun haluttu asento on saavutettu. 

Tärkeää – Hammasrattaiden täytyy osua limittäin 

toistensa kanssa. Kiristä pultti kunnolla!

Korkeuden säätäminen - B 

Löysää pulttia (B) ja säädä haluttuun asentoon.  

Kiristä pultti, kun haluttu asento on saavutettu.

Kulman säätäminen, jalkanivel - C
Löysää pultti (C) ja säädä haluttuun asentoon. 

Kiristä pultti kun haluttu asento on saavutettu.

(B) Kulmansäätönuppi, polvinivel

13

(A) Kiinnitys, jalkatuki

(A) Polvinivelen

Säätö nuppi

(D) Ruuvi

(C) Ruuvi

= Säätöpultit



14:1     Säädettävä jalkatuki

Kulman säädöt, polvinivel - A 
Löysää pulttia (A) ja säädä haluttuun asentoon. 

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti. 

 

Korkeuden säädöt, jalkalevy - B 
Löysää nuppia (B) ja säädä haluttuun asentoon. 

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti.

Kulman säädöt, jalkanivel - C
Löysää pulttia (C) ja säädä haluttuun asentoon. 

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti.

Jalkalevyn säätäminen – D
Jalkalevyjen korkeus ja syvyys ovat säädettävissä.

Löysää pultteja (D) ja säädä haluttuun asentoon. 

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti.

(C) Kulman säädöt, jalkanivel

(B) Korkeussäädöt, jalkalevy

(A) Nuppi, 

polvinivel

(D) Jalkalevyn säätäminen

14

Jalkatuen kiinnitys

= Säätöpultit



15:1     Jaettu ja säädettävä jalkatuki
Kulman säädöt, polvinivel – A
Löysää pulttia (A) ja säädä haluttuun asentoon. 

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti.

Korkeuden säädöt, jalkalevy – B 
Löysää nuppia (B) ja säädä haluttuun asentoon. 

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti.

Kulman säädöt, jalkanivel – C
Löysää pulttia (C) ja säädä haluttuun asentoon. 

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti.

Jalkalevyn säätäminen – D
Jalkalevyjen korkeus ja syvyys ovat säädettävissä.

Löysää pultteja (D) ja säädä haluttuun asentoon. 

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultit.

(A) Nuppi, 

polvinivel

(C) Kulman säädöt, jalkanivel

(B) Korkeussäädöt, jalkalevy

(D) Jalkalevyn säätäminen

15

Footrest attachment

= Säätöpultit



Joustava jalkalauta
Zitzi Delfi Pro voidaan varustaa joustavalla jalkalauta

liittimellä estämään lihasjännitystä ja  

dynaamisen istuma asennon saavuttamiseksi.

Jalkalaudan asennus
Irrota päällyssuoja (profiili) ja asenna jalkalauta.

Joustava (C)
Täyden joustavuuden saavuttamiseksi, ruuvi (B) tulisi 

sijoittaa alimmaksi.

Korkeus säätö
Löysää ruuveja (C) ja säädä haluttu kulma.  

Kun haluttu kulma on saatu, kiristä ruuvi.

16:1     Jalkalauta- Ylöskääntyvä

Jalkalaudan asennus - A 

Asenna jalkalauta työntämällä se jalkalaudan kiinnitykseen

Lukitse ruuvi kunnolla asennuksen jälkeen.

Kulmasäädöt, polvinivel - B
* Löysää nuppia (B)

* Säädä haluttu kulma

* Kiristä nuppi

Korkeus säädöt, jalkalevy - C
* Löysää nuppia (C)

* Säädä haluttu korkeus

* Kiristä nuppi (C)

16:3     Jalkalauta – Joustava jalkalaudan liitin

16

C

B A

16:2     Jalkatuki – pallonivel kiinnitys

Korkeus säätö, jalkalauta (A):
- Löysää ruuvit (A)
- Säädä haluttu korkeus
- Kiristä ruuvit

Syvyys säätö, jalkalauta (B): 
- Löysää ruuvit (B)
- Säädä haluttu syvyys
- Kiristä ruuvit (B)

Kulman säätö (C):
- Löysää ruuveja (C) tarpeeksi säätääksesi niitä käsin.
- Säädä haluttu kulma
- Kiristä ruuvit.

A

C

B

A

B

C

Parhaan mahdollisen jouston

saavuttamiseksi, jalkalaudan 

tuen pitää osoittaa alaspäin.
!



17:2     Nilkkapidike

Nilkkapidike
Kiinnitä nilkkapidike jalkalevyssä valmiina oleviin 

aukkoihin (A). Kiinnitä nilkkapidike jalkanivelen 

ympärille niin, että avoin osa osoittaa eteenpäin ja 

kiristä tarranauha. Tämän jälkeen säädä nilkkapidik-

keen korkeus jalan molemmin puolin olevilla soljilla.

17:1     Pohjetuki

A1 – Irrota päädyssä oleva kumiosa.

A2 – Löysää pultit ja irrota jalkatuki.

B1 – Työnnä pohjetuki jalkatuen pidikkeeseen. 

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultit.

C1 – Säätääksesi leveyttä käytä pulttia (C).

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultit.

Varmista, että pehmusteet ovat 

oikeissa paikoissa!!

A

A1

B1 

A2

C1
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17:3     Lantio tuki

A)  Irrota selkäosan vuori

B) Kiinnitä lantiotuki (merkityn alueen sisälle)  

 mukana olevalla tarranauhalla

C) Laita selkäosan vuori takaisin.

Lantio tuki

= Säätöpultit
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18:1     Työntökaari

Irrota kuusiokoloavain selkäosan yläosasta

Asenna tapit (B) selkäosan uriin (B2)

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä ruuvit.

A

B2

B

18:2     Lämmityslaite

A) Istuinlevy

B) Selkälevy

C) Akku ja käsiohjain

* Lämmityslaite on kiinnitetty vuoreen

 tarranauhalla.

B A

C

Lämmityslaite pitää kehon lämpötilan tasaisena ja estää potilaan kylmettymisen.

Kun normaali kehon lämpötila on saavutettu, lämmityslaite menee automaattisesti pois päältä. 

Mikäli potilaan kehon lämpötila laskee, lämmityslaite kytkeytyy taas automaattisesti päälle.
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  19 :1         Päätuki

A – Päätuen kannattimen kiinnitys
Aloita irrottamalla rungon yläosaan kiinnitetty 

kuusiokoloavain. 

Työnnä päätuen kannatin haluttuun kohtaan 

rungon uralla. Kiristä pultit! 

 

B - Kiinnitä päätuki kannattimeen ja säädä 

haluttuun asentoon. Kiristä nuppi.

C - Päätuen säätäminen
Löysää säätöpultteja niin, että voit tehdä 

säädöt helposti käsin. Kiristä pultit (C), kun 

haluttu asento on saavutettu.

Jos päätuen pitää olla korkeammalla, löysää 

nuppia (B), säädä päätuki halutulle 

korkeudelle ja kiristä nuppi (B).

(B) Korkeudensäätönuppi

(A) Päätuen kannatin, 

4 pulttia tapeilla

C 

= Säätöpultit
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20:1       Leluripustin

Leluripustimen kannatin tulisi kiinnittää selkänojaan. 

Vaihda rungon takana yläosassa olevat päätysuojat 

leluripustimen mukana tulleisiin. Osat on porattu,  

jotta kiinnitys onnistuu helposti. Työnnä leluripustin 

runkoon selkänojan taakse (D). Lukitse leluripustimen 

kannatin runkoon (C). Työnnä leluripustinta alas ja 

lukitse käyttäen sorminuppia (A). 

Kiinnittäessäsi päätukea tulisi päätuen 

kiinnitin liittää yhteen leluripustimen kannattimen 

kanssa. Käytä pidempiä ruuveja (B) ja jousiprikkaa!

B

C

A

D

20:2     Aurinkosuoja

Aurinkosuoja tulee kiinnittää samaan kannattimeen 

leluripustimen kanssa. Näitä ei voi yhdistää. 

Kannattimen kiinnitys, ks. s. 10.

Päätuki tulee irrottaa ennen aurinkosuojan 

kiinnitystä. Päätuen irrotus, ks. s. 10.

Aurinkosuojan kiinnitys:
- Löysää nuppeja kummaltakin puolelta (A).

- Työnnä aurinkosuoja kannattimeen (B).

- Kiristä nupit (A).

B

A

B

A
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21:1       Kehikkoon kiinnittäminen

Istuinjärjestelmä voidaan kiinnittää helposti kehikkoon kiinnityslevyllä. Kiinnityslevy on varustettu 

kahdella pultilla, jotka pitävät istuinjärjestelmän paikallaan. Kiinnityslevyn alapuolella oleva nuppi  

pitää huolen siitä, että istuinjärjestelmä pysyy oikeassa asennossa.

Työnnä istuinjärjestelmää kuvan mukaisesti. Työnnä, kunnes kuulet naksahduksen. Kiristä tämän 

jälkeen istuinlevyn alla oleva nuppi kiertämällä sitä myötäpäivään varmistaaksesi, että 

istuinjärjestelmä pysyy paikallaan.

Reikäkuvio

Vedä alaspäin

Vetosuunta

Nuppi

Kiinnityslevyllä
Katso kuva oikealla.

Levy kiinnitetään neljällä pultilla.

Säädä levyn paikka syvyyssuunnassa 

ja kiristä pultit.
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22:1     Kiinnityslevyt

A) Asennuslevy
 Runkoon asennusta varten

B) Asennus järjestelmä, yleismalli
 Istuin järjestelmään asennusta varten

C) Asennusjärjestelmä
 Sovitin levy ja asennus levy yhdessä

D)  Asennusjärjestelmä ja ”Panda” - liitin R82 alusta malleihin

A B

C D



23:1     Huolto

Pehmuste ja vyöpehmusteet: 60º, kylmäpesu. Älä käytä kuivausrumpua tai 

kuivauskaappia. Muovi- ja metalliosat: Pyyhi lika pois kostealla rätillä.

Kaasujousta  tulisi käyttää säännöllisesti toiminnallisuuden  ylläpitämiseksi. 

Kun tuotetta ei käytetä, jousi pitäisi aktivoida vähintää kerran kuudessa. 

Lisäksi tuotetta varastoitaessa, varmista että männänvarsi sijoitetaan 

osoittamaan alaspäin. Mikäli näin ei ole, kaasujousen tiiviste saattaa

mennä rikki ja jousi ei toimi.

Tarkista kaikki liikuteltavat osat repeämien varalta. Vaihda tarvittaessa. 

HUOMIO!  Tarkista kaasumännän toimivuus perusteellisesti.

Jos sinulla on kysyttävää mihin tahansa istuinjärjestelmän osaan liittyen, 

voit ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon valmistajaan tai tuotteen 
maahantuojaan. 

 

Käytettyjen osien eri materiaalit tulisi erotella ja viedä kaatopaikalle.

Suorita tuotteelle ohjeessa kuvaillut tarkistukset säännöllisesti.

* Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit ovat kireällä.

* Tarkista säännöllisesti remmit ja pehmusteet kulumien varalta. 

* Älä aseta lasta istuimeen ennen kuin kuulet naksahduksen
 kiinnittäessäsi tuolia aluskehikkoon.

* Älä kallista tuolia liikaa eteenpäin lapsen istuessa tuolissa.

Huolto-ohjeet  

HUOMIO! Tärkeää!

Metallia  Runko, jalkatuen, käsinojan ja istuinlevyn kannattimet, 

  pään tuen kannatin.

Muovia  Istuin- ja selkäosa, pöytä, jalkalevy.

Tulenarkaa Kangas, vuori, lantiovyö, remmit.

Material type Part

Yhteenveto ja 

jatkotarkistukset
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Revenneet osat

Tärkeää! Aktivoi kaasujousi säännöllisesti!!



Yhdistelmät Zitzi Delfi Pro on CE-merkitty tuote, jonka voi yhdistää minka tahansa

tässä käyttöohjeessa mainitun lisäosan kanssa. Zitzi Delfi Pro sopii

mm seuraaviin kehikkoihin:  Zitzi Flipper Pro, Seabass Pro, Mika,  

Flizzy, Galileo, Zitzi Flipper, Leonardo ja Zitzi Wave. 

Muiden yhdistelmien osalta, ota yhteyttä maahantuojaan.

Vain Anatomic SITT AB:n toimittamia varaosia tulee käyttää.

Zitzi Delfi Pro ja tässä käyttöohjeessa mainitut lisäosat ovat 

 

CE-merkittyjä tuotteita. Sarjanumero on sijoitettu selkäpehmusteen  

Sisällä olevaan muovilevyyn.

 

Yhden vuoden takuu valmistusvirheille.

Varaosat

Merkinnät

Takuu

 
Istuimen leveys (cm)   24, 27, 30  26, 29, 32  30, 33, 36 

Istuimen syvyys (cm)   19-29   25-35   30-40 

Jalkojen pituuden ero (cm)  10   10   10 

Kainalokorkeus (cm)   24-32   27-39   29-50 

Kainalosta selän yläosaan (cm)  2,5-7,5   2,5-9,5   5,5-14,5 

Rinnan leveys (cm)   17-26   19,5-28,5  22-31 

Rinnan syvyys (cm)   11   14   16 

Kallistus (astetta)   -12/+26  -12/+28  -12/+28

" #

24:1        Tekniset tiedot
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