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Yllä oleva ruutu tulee ruksata, mikäli 
tuotteeseen ontehty yksilöllisiä muutoksia.
CE-merkintä ei tällöin ole enää voimassa 
ja tulee poistaa.

Check

here!

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan alustarunkona yhdessä 
Anatomic Sitt AB:n toimittamien istuinjärjestelmien kanssa.
Mikäli muunlaiset käytöt ovat tarpeen, kääntykää Anatomic SITT AB:n puoleen.



2:2     Istuinsyvyys

Saadaksesi Seabassin oikeaan tasapainoon, voidaan 
työntökahvaa syvyys säätää.
Kun Seabass on  tasapainossa, se on paljon parempi ja 
helpompi ajaa.

A - Löysää ruuveja molemmilta puolilta, 
säädä työntökahva  ja kiristä ruuvit.
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2:1     Istuinlevyn asentaminen

Valitse istuinlevy istuinjärjestelmän mukaan. 
Syvyyssäädä istuinlevy ja kiristä neljä ruuvia.

Huomio - Säädä istuin niin, että saat tuolin  

tasapainoon.

! Huomio! Ruuveja ei tarvitse poistaa
kokonaan. Riittää, että niitä hieman
avataan.

Huomio! Jätä vähintään 5 cm
työntökahvan liitoksesta putken sisään!!

A

!

!



3:1    Istuimen kallistus

Paina kallistuskahvaa (A) ja säädä kallistus haluttuun 
asentoon. Vapauta kahva.

3:2     Työntökahvan säätäminen 

              (Runko)
Työntökahva voidaan asentaa eri istuinjärjestelmiin.
Löysää nupit (A), asenna ja kiristä nupit (A).

A

A

Ole varovainen, vältä 
puristumisriski

Työntökaaren rungon tulee olla kosketuksissa 

istuimen selkäosaan ajoneuvossa 

kuljettamisen aikana.
!



4:1     Pyörän asema

Riippuen istuinjärjestelmän asemasta alustan 
istuinlevyllä, pyörän asemaa on mahdollista säätää 
vaaka-akselilla painopisteen säilyttämiseksi ja 
vakauden parantamiseksi.

Valitse kiinnitys aukko joka antaa alustalle parhaan 
mahdollisen vakauden.

Pyörätuolin vakausominaisuuksia koskevia neuvoja ja 
apua on saatavissa jälleenmyyjältä.

4:2     Tukipyörät

Tukipyöriä voidaan säätää neljälle eri korkeudelle kun 
säädät alustan vakautta.

Huomio! pyörän aseman muuttaminen 
saattaa lisätä kaatumisriskiä.
Saattaa olla tarpeen myös säätää 
pyörien asennot.

!
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Neljä eri tukipyörän paikkaa



5:1     Tukipyörän kulmansäätö

Tukipyörien hienosäätö.

Muuttaaksesi tukipyörien haarukan kulmaa, löysää 
ruuveja ja säädä epäkeskomuttereita (A).

Huomautus - Varmista, että lukitset pultit kunnolla.

5:2     Työntökahva

Työntökahvojen kallistusta voidaan säätää avaamalla 
säätönuppit. Säädä ja kiristä nupit kunnolla!
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A

Huomio! Varmista, että ruuvit 
tulevat kunnolla kiristetyiksi 
säätämisen jälkeen

!

Varmista, että ruuvit on 
kunnolla kiristetty!

Huomio! Työntökaaren rungon tulee olla 

kosketuksissa istuimen

selkäosaan ajoneuvossa kuljettamisen aikana.
!



6:1   Työntökahvan korkeuden  

  säätö

Työntökahva voidaan säätää kolmeen eri korkeuteen.

Kuvassa punaisella merkityllä alueella näkyy valittavissa 
olevat korkeudet.Säädä työntökahva haluttuun 
korkeuteen ja kiristä ruuvit kunnolla.

6:2      Kokoon taittuva työntökahva

Lisävaruste : kokoontaittuva työntökahva

Työntökahvan kokoontaittaminen :
Työntökahvan  kokoontaittamiseksi, taita varsi (A) alaspäin.

Ylös nostaminen :
Vedä työntökahvaa ylöspäin kunnes kuulet napsahtavan äänen. 
Napsahdus osoittaa, että työntökahva on lukkiutunut oikein.

Tärkeää- Varmista, että työntökahva on lukittu 
säätämisen jälkeen.

6 A

Varmista, että työntökahva 
palaa lukittuun asentoon.

!

6



7:1    Rumpujarru

Pyörät on varustettu rumpujarruilla, jotka avustaja voi kytkeä 
päälle.

Jarrujen kytkeminen päälle
Purista jarrukahvaa ja käännä punainen (A) lukitsin haluttuun 
asentoon.

Jarrujen vapauttaminen
Purista jarrukahvaa jolloin lukitsin avautuu automaattisesti. 
Päästä irti jarrukahvasta.

Jarrujen tarkistus
Aktivoi jarut työntäessäsi alsutaa eteenpäin. Jos jorrut toimivat 
oikein, ei alusta liiku eteenpäin. Jarrukahvoja ei tulisi olla 
mahdollista vetää työntökaarta vasten. Noin 5-10mm raon tulisi 
jäädä kun jarrut ovat aktivoituna.

Mikäli jarrut eivä toimi
Tarkista molempien jarruvaijereiden kireys. Jos vaijeri on löysä, 
käytä ensin kiristysmutteria (B) sen kiristämiseen.
Mikäli  tämä säätö ei ole riittävä, kokeile seuraavaa  
pikasäätöohjetta jarruvaijereiden kiristämiseksi.

• Kiristä ruuvi (B) pohjaan saakka
• Avaa mutteria (D)
• Työnnä jarruvarsi (D)
• Kiristä mutteri (D)

B

C

D

A

Tarkista, että pyörä on kunnolla kiinni vetämällä sitä 
ulospäin painamatta keskipainiketta.

7:2     Pikalukituspyörät

Pyörät ovat helposti irrotettavissa alustasta, 
mikä voi olla hyödyllistä kuljetusta varten

Pyörän irrottaminen
Paina pyörän keskiössä olevaa painiketta ja pidä se 
alaspainettuna samalla pyörää ulospäin alustasta vetäen. 
Pyörän vaihtaminen
Paina pyörän keskiössä olevaa painiketta ja pidä se 
alaspainettuna. Työnnä pyörän akseli rumpujarrun reikään. 
Kun pyörä paikallaan, vapauta painike.

6



8:1    Käsinoja, istuin 

1) Asenna  profiilit 2 ruuvilla (A), aluslevyillä ja
muttereilla (B).

2) Laita ruuvi alapuolelta ja aluslevy ja mutteri yläpuolelta.
Kiristä.

3) Löysää ruuveja (C) molemmilta puolin.
4) Kiinnitä käsinojat profiiliin (jonka juuri asensit)
5) Kiristä kaikki ruuvit kunnolla !

8

C

A

B



9:1     Jalkatuki

Jalkatuki asennetaan istuinlevyn etuosan alla oleviin reikiin. 

A - Polvinivelen kulmansäätö
B - Jalkatuen korkeussäätö 
C - Jalkatuen kulmansäätö

Jalkatuki on syvyyssäädettävä!

Säätääksesi käyttäjän polvikulman oikein, tulisi jalkatuen 
syvyys säätää sen mukaan, miten istuin on asennettu 
alustaan.

Säädä löysäämällä ruuvia (E) ja vetämällä / työntämällä 

pidikettä oikeaan asentoon.
Kiristä ruuvi (E) kun kulma on halutunlainen.

A

B

C

9

E

HUOMIO! Vähintään 5 cm jalkatuen 
kiinnike putkista tulee pysyä  istuin osan 

putkien sisällä koko ajan.
!



10:1     Standardi jalkatuki

• Irrota profiilin muovi kansi.
• Kiinnitä jalkalevyn kiinnike pidikkeeseen.
• Kiristä ruuvit.
• Laita muovi kansi takaisin paikalleen.

Kulman säätö polvinivelellä (A):
1)  Löysää nuppi
2)  Säädä
3)  Kiristä

Jalkalevyn (B) korkeuden säätö:
1)  Löysää  nuppi
2)  Säädä
3)  Kiristä

Kulman säätö jalkaliitoksella (C):
1)  Löysää  ruuvi
2)  Säädä
3)  Kiristä

10:2     Kuulanivel adapteri

10:3     Ylöskääntyvä jalkatuki
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A

B

C

A

C

B

C

B A

Jalkatuen asentaminen- A
Asenna jalkatuki työntämällä se jalkatuen kiinnikkeeseen.
Lukitse ruuvi tiukasti asennuksen jälkeen.

Kulman säätö,  polvinivel- B
• Löysää nuppia (B)
• Säädä haluttuun kulmaan
• Kiristä nuppi (B)

Korkaussäätö, jalkalauta- C
• Löysää nuppia (C)
• Säädä haluttuun korkeuteen
• Kiristä nuppi (C)

Korkeussäätö, jalkalevy (A):
- Löysää ruuvit (A)
- Säädä halutulle korkeudelle
- Kiristä ruuvit (A)

Syvyyssäätö, jalkalevy (B):
- Löysää ruuvit (B)
- Säädä haluttuun syvyyteen
- Kiristä ruuvit (B)

Kulmasäätö (C):
- Löysää ruuveja (C) niin, että pystyt säätämään niitä käsin
- Säädä haluttuun kulmaan
- Kiristä ruuvit (C)
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11:1    Jousitettu jalkalevyn 
              kiinnitin

Joustava jalkatuki
Zitzi Seabass voidaan varustaa jousitetulla jalkatuen 
kiinnittimellä spastisuuden murtamiseksi sekä 
dynaamisuuden lisäämiseksi.

Jalkatuen asentaminen
Löysää päätyosaa ja työnnä jalkatuet profiiliin.

Joustavuus (C)
Asennossa (B) oleva ruuvi on aina oltava alimmassa asennossa 
ollakseen täysin joustava.

Korkeussäätö
Löysää ruuvit (A) ja (B).

Kulman säätö
Löysää ruuvia asennossa (C) ja säädä jalkalevy haluttuun 
kulmaan.

11:2     Pohjetuki

• Irrota jalkalevy löysäämällä ruuvi (A). Vedä
jalkalevy suoraan alas.

• Kiinnitä pohjetuki jalkatuen kannattimeen.
• Säädä haluttu korkeus
• Kiristä ruuvi (B).
• Aseta jalkalevy takaisin.

B
A

End cap

11:3     Suuntalukko

Vapauta suuntalukko vetämällä nuppia ylös. Vapauta lukitus 
kääntämällä nuppia 45 ° ja vapauttamalla se varovasti.

Käännä suuntalukko uudelleen vetämällä nuppia ylöspäin ja 
kierrä  45 ° ja vapauta se niin, että lukitusakseli asettuu 
tukipyörän haarukan yhteydessä olevaan reikään .

Varmista, että suuntalukko on  kytketty!

A

B

C

Saavuttaaksesi optimaalisen jouston, 
tulisi jalkatuen putken osoittaa suoraan 
alaspäin.

!



12:1     Kurasuojat

Irrota pyörää pikalukitustoiminnon avulla 
(katso kohta 7:2).Kurasuoja tulee asentaa runkopyörälevyn 
ulkopuolelle kahdella ruuvilla (A).

Säädä kurasuojat niin että pyörät pyörivät vapaasti.

Kurasuojien korkeus ja syvyyssäätö voidaan tehdä 
käyttämällä  muoviosaan kiinnitettyjä ruuveja.

12:2   Kiinnityssarja kuljetukseen
ajoneuvoissa
Takaosa

Jokainen kiinnike on asennettava kahdella ruuvilla 
rungon sisäpuolella (A).

Etuosa
Jokainen kiinnike on asennettava kahdella mutterilla
kuljetuskiinnikeissä oleviin  kierteisiin. Kiinnike on 

kiinnotettävä rungon ulkopuolelle niin, että lenkki tulee 
ulospäin ja mutterit sisäpuolelle (B).

A

B
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B

A

Kiinnityskoukku 
takana

Kurasuoja

Huomio! Työntötangon rungon tulee olla 

kosketuksissa istuimen

selkäosaan ajoneuvossa kuljettamisen aikana.
!

Törmäystestattu ja hyväksytty standardin 7176-19 mukaisesti 
135 kg painolle. 

! Testattu standardin  ISO 10542 mukaisesti.



13:2     Kaatumaeste

Kun  kaatumaestettä ei käytetä, se on helppo kääntää pois 
paikaltaan kaatumaestettä varovasti jalalla painamalla ja 
sivuun kääntämällä.

Kaatumaestettä päälle kytkettäessä sitä on käännettävä, 
kunnes kuuluu loksahdus,
joka osoittaa kaatumaesteen olevan oikeassa asennossa.

Zitzi Seabass Pro  tulee aina varustaa 

kaatumaesteellä, joka tarjoaa monia 
säätömahdollisuuksia.

!
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13:1     Käsijarru

Käsijarru tulee asentaa samaan kiinnikkeeseen 
kuljetussarjan etukiinnike (A).

Kun autokiinnityssarjaa ei käytetä, asenna käsijarrun 
kiinnike mukana tulevilla ruuveilla.

A

13:3     Kippauspoljin

Kippauspolkimen asentaminen

Irrota putken päätykansi, työnnä kippauspoljin 
runkoputkeen, kunnes reikä on linjassa rungossa olevien 
reikien kanssa

Kierrä ja kiristä kippauspolkimen mukana tulleet mutterit 
paikoilleen.



14:1     Huolto ohjeet

Muoviset ja metalliset osat voidaan pyyhkiä kostealla liinalla tai pestä auto shampoolla 
tai vastaavalla tuotteella. Mikäli runko on erittäin likainen, voidaan muovi-ja metalli 
osissa käyttää rasvanpoistoainetta.   Ajattele vihreästi, ympäristöasiat huomioiden!

Käytä biohajoavia pesuaineita. Tarkasta kunto säännöllisesti ja suorita huolto 
tarvittaessa.

Irrota akselit, puhdista ja tarkasta lukituskuulien toiminto. Voitele ohuella 
voiteluöljyllä mikäli tarpeen.  Akselit eivät vaadi voitelua, koska ne  eivät pyöri 
keskiössä, mutta ne voi olla tarpeen puhdistaa liasta. Tarkista, että pyörät on 
kiinnitetty kunnolla uudelleen kiinnityksen jälkeen. Huolla jos tarpeellista.

Tarkista säännöllisesti.

Huollon tarve vaihtelee käytön ja kulumisen mukaan ja on arvioitava 
tapauskohtaisesti. Huolto tulee kuitenkin tehdä vähintään kerran vuodessa.
Katso erilliset huolto- ja kunnostusohjeet.

Säätöihin / huoltoon tarvittaan kuusiokoloavainpaketti, jakoavaimia ja ruuvimeisseli.

Alla olevat tarkistukset tulee suorittaa jokaisella käyttökerralla :

• Tarkista säännöllisesti alustan kunto ja ruuvien kireys.
• Tarkista säännöllisesti kuluminen ja vauriot.  Vaihda osat tarvittaessa.

• Tarkista säännöllisesti jarrujen ja tiltin toiminnot sekä muut liikkuvat osat
vaurioitumisen varalta ja varmista, että ne toimivat kunnolla.

• Katso www.anatomicsitt.com tarkistuslista.

Alusta on merkitty sarjanumerolla. Tämä sarjanumero tulee mainita kaikissa tuotetta 
koskevissa yhteydenotoissa.
Laitekohtainen sarjanumero sijaitsee rungon etuosan putkessa olevassa etiketissä.

Tuote soveltuu käytettäväksi Zitzi Delfi, Zitzi Delfi PRO, Zitzi Sharky ja
Anatomic SITS-istuinjärjestelmien kanssa. Muiden yhdistelmien osalta ottakaa 
yhteyttä  Anatomic SITT AB:hen

Käytetty osa tai tuote tulee purkaa ja hävittää. Osat tulee lajitella materiaalityypin 

mukaan. 

Alustan puhdistus

Pikalukituksen tarkistus

Huoltovälit

Yhteenveto ja tarkastus

Merkintä
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Kierrätys

Työkalut

Combinations



Takuu Rungossa on 3 vuoden takuu valmistusvirheille.

15:1     

Tekniset tiedot Seabass PRO

Leveys (cm)

Leveys, etu pyörät (cm)

Pituus (cm)

Istuin korkeus (cm)

Leveys renkaiden sisäpuolelta (cm)

Leveys kelauspyörillä (cm)

Kallistus (astetta)

Max.käyttäjä paino (kg)

Koko 1

35

46

60

45

48

51

0-30

135

Koko 2

40

53

62

45

53

66

0-30

135

Koko 3

45

60

62

45

58

71

0-30

135

TM

Tel  +46 (0) 11 16 18 00 Fax   +46 (0) 11 16 20 05 
Email  info@anatomicsitt.com Web   www.anatomicsitt.com

Box 6137 
SE-600 06 Norrköping
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Sticker placement!

Notes




