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Yhteiset yksityiskohdat

Kiinnityspultit

Vipukahva

Sorminuppi

Sorminuppi

Ulkokierteitys

Sisäkierteitys

Tappi

Eri koot

Kuusiokolavain

Sijoitettu selkänojaprofiilin
yhteyteen

Kuusiokoloavain
Säätöjen tekemiseksi tarvittava työkalu (4 mm:n kuusiokoloavain) on
sijoitettu selkänojaprofiilin yläosaan.

4 (60)

Käyttöohje - Zitzi Sharky Pro

© Anatomic SITT AB

Turvallisuusvarotoimet

Johdanto
Zitzi Sharky Pron kaikkien etujen hyödyntämiseksi on tärkeätä lukea tämä
käsikirja huolellisesti läpi. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka toimivat
käyttäjän läheisyydessä. Tuote on suunniteltu käyttäjille, joilla on
istumisongelmia ja soveltuu käytettäväksi monien erilaisten diagnoosien
yhteydessä. Zitzi Sharky Pron säätäminen tulee aina suorittaa lääketieteellisesti
pätevän henkilön toimesta.
Lisätietoja tarvittaessa antaa valmistaja Anatomic SITT AB
Sovellusala
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi istuinjärjestelmänä yhdessä Anatomic SITT
AB:n valmistaman alustan kanssa. Muunlaista käyttöä haluttaessa kääntykää
Anatomic SITT AB:n puoleen.

Zitzi Sharky Pro ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita.
Yksilöllinen sarjanumero sijaitsee aktivointikotelon alla olevassa etiketissä.
Tämä sarjanumero tulee mainita kaikessa tuotetta koskevassa kirjeenvaihdossa.
Törmäystestattu
Zitzi Sharky Pro on törmäystestattu ja hyväksytty ISO 16840-4 –standardin
mukaisesti. Lisätietoja sivulla 52.

Tätä tuotetta valmistaa Anatomic SITT AB
Postiosoite Anatomic SITT AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Katuosoite Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping
Maahantuoja
Rehaco Oy Haaransuontie 6 A 7 90240 Oulu
Puhelin +358 40 705 5886
Email info@rehaco.fi
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Pääntuki
Päätuen kannattimen asentaminen
Ennen kuin päätuen kannattimen asentaminen voidaan tehdä,
on kuusiokoloavain ja muut jo kiinnitetyt tarvittavat osat irrotettava.
Työnnä päätuen kannattimen (A) tapit selkänojaprofiilin uriin.
Kun haluttu asema on saavutettu, kiristä neljä ruuvia (B).

Päätuen asentaminen
Työnnä päätuen nelikulmainen putki pääntuen kannattimeen (C) ja kiristä
vipukahva (D), kun haluttu asema on saavutettu.

Päätuen kannattimen korkeussäätö
Avaa ruuveja (B) ja siirrä päätuen kannatin halutulle korkeudelle.
Kiristä sitten ruuvit (B).

Päätuen säätäminen
Kolminivelistä pääntukea säädetään avaamalla ruuvia (E) siinä nivelessä, jota
halutaan säätää. Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä ruuvi (E) uudelleen.
Päätuen korkeuden säätämiseksi avataan vipukahvaa (D) ja päätuki siirretään
halutulle korkeudelle. Kiristä sitten vipukahva (D).

Otsahihnan kannattimen asentaminen
Ennen otsahihnan kannattimen asentamista on pääntuen levy (H) irrotettava.
Päätuen levyn irrottamiseksi avataan kahta ruuvia (I).
Adsenna otsahihnan kannatin reikiin (F) mukana toimitettuja asennusosia
käyttäen. Katso otsahihnan kannattimen asentamista koskevat erilliset ohjeet.
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Selkänojan korkeus (B)

Sivuttaistuki (D)

Lannetuki (E)

Selkänojaprofiili

Selkänojan kulma (C)

Selkänojan kiinnityskappale (A)
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Selkänoja
Selkänojan asentaminen
Selkänojan kiinnityskappaleeseen sisältyy neljä ruuvia (A) ja kaksi tappia.
Kohdista ja liu’uta selkänojaprofiili selkänojan liitoskotelossa oleviin tappeihin.
Kiristä sitten neljä ruuvia (A) kuusiokoloavaimella. Selkänoja asettuu
automaattiosesti oikeaan asentoon selkänojaprofiilissa olevien ennata
asennettujen pidättimien avulla.
Selkänojan korkeuden säätäminen
Selkänojan korkeuden säätämiseksi avataan ruuveja (B) kuusiokoloavaimella
selkänojaprofiilin molemmilla puolin ja suoritetaan säätö halutulle korkeudelle.
Kun säädöt on saatu sopiviksi, kiristä ruuvit (B) uudelleen.

Selkänojan kallistuksen säätäminen
Käännä lukitusvipu (C) aktiiviseen asentoon sitä ylöspäin nostamalla ja sitten
työntämällä se kannan päälle.
Selkänojan kallistuskulman säätämiseksi vipua painetaan alas. Selkänoja
voidaan nyt siirtää haluttuun asentoon. Kun haluttu kulma on saavutettu,
lukitusvipu vapautetaan säädetyn kulman säilyttämiseksi.

Huom.!
Selkänojaa on aina muistettava tukea kaasumäntää aktivoitaessa.
Sivutuen säätäminen
Sivutuen leveyden ja korkeuden säätämiseksi avataan sorminuppia (D) ja
suoritetaan säätö halutulle korkeudelle ja leveydelle. Kiristä sorminuppi (D),
kun haluttu asema on saavutettu.

Lannetuen säätäminen
Avaa nuppia (E) ja paina lannetuen yläosaa, joka sijaitsee selkänojan
vuorauksen takana, kunnes aluttu alaselkäkorkeus on saavutettu.
Pitele lannetukea paikallaan ja kiristä vitten nuppi (E).

Huom.!
Selkänojan korkeutta voidaan joutua säätämään lannetuen
saamiseksi oikeaan asemaan.
Vinkki!
Irrota selkänojan vuoraus lannetuen saamiseksi paremmin näkyviin
säädön aikana.
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Vahvistusputki
Selkänojaa vahvistettaessa
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Kiinnityspultti (A)

Aluslevy (B)
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Sivuttaistuki
Sivuttaistuen asentaminen
Asenna sivuttaistuki käyttäen kiinnityspulttia (A), aluslevyä (B), sorminuppia (C)
ja pulttilevyä (D). Pulttilevy (D) estää kannatipulttia (A) kiertumästä raossa.
Työnnä kiinnityspultti (A) pulttilevyn (D), sivuittaistuen (E) ja selkänojan levyssä
(F) olevan raon läpi. Pane sen jälkeen paikoilleen aluslevy (B) ja sorminuppi (C)
selkänojan levyn (F) vastapuolelta.

Vinkki!
Katso tämän käsikirjan sivut 8-9 sivuttaistuen säätöä koskevien
ohjeiden saamiseksi.

Valinnainen sivuttaistuki
Vaihtoehtona kiinteälle sivuttaistuelle voitte käyttää taitettavaa sivuttaistukea
tai vahvistettua sivuttaistukea. Nämä asennetaan samalla tavalla kuin edellä
kuvattiin.
Vahvistuspaketti koostuu vahvistetuista sivuttaistuista ja vahvistusputkesta.
Katso erilliset ohjeet vahvistupaketin asentamiseksi.

Vahvistuslevy
Painike

Taitettava sivuttaistuki
Avaa taitettava sivuttaistuki punaista
painiketta painamalla

© Anatomic SITT AB

Vahvistettu sivuttaistuki
Vahvistuspaketti sisältää vahvistetun
sivuttaistuen ja vahvistusputken
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Istuinosa
Istuinosan säätäminen
Istuinsyvyys, jalanpituusero ja mahdollinen jalkaosien abduktio/adduktio
ovat helposti säädettävissä. Aloita poistamalla istuinverhoilu ja istuinlevy (A)
päästäksesi kunnolla käsiksi säätöruuveihin (B).

Huom.!
Huomaa, ettei ruuveja tarvitse milloinkaan avata kokonaan jalkaosien
säätämiseksi, riittää, kun niitä avataan hieman.

Istuinleveyden säätäminen
Istuinleveyden kasvattamiseksi tai pienentämiseksi on pohjaprofiilissa olevan
jalkaosan asemaa muutettava. Aloita poistamalla pohjaprofiilin etuosassa
sijaitseva päätykappale ja avaa sitten jalkaosassa olevaa ruuvia (B)
kuusiokoloavaimella. Kun olet avannut ruuvia (B) hieman, vedä koko jalkaosa
pois pohjaprofiilista ja siirrä se haluttuun uraan.
Suurimman istuinleveyden saavuttamiseksi tappi työnnetään uraan 3,
ja pienimmän istuinleveyden aikaansaamiseksi tappi työnnetään uraan 1.
Jalkaosa on tehdasasetuksena sijoitettu uraan 1.
Kiristä ruuvi (B), kun haluttu asema on saavutettu.
Jalkaosassa olevaa takaruuvia (C) saatetaan joskus joutua hieman avaamaan.

Vinkki!
Istuinyksikön mittaspesifikaatiot ovat tämän käsikirjan sivulla 59.
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Istuinosa

Jalanpituusero
Jalanpituuden muuttamiseksi jalkaosassa olevaa ruuvia (B) avataan
kuusiokoloavaimella ja jalkaosa säädetään haluttuun pituuteen.
Sen jälkeen ruuvi (B) kiristetään uudelleen.

Istuintaskun säätäminen
Istuinsyvyyden säätämisen yhteydessä on säädettävä myös istuintaskua.
Avaa jalkaosan etumaisia ruuveja (C) kuusiokoloavaimella ja vedä
syvyyssäätölevy haluttuun asemaan. Kiristä sitten ruuvit (C).

Vinkki!
Istuimen pohjassa ja syvyyssäätölevyssä olevaa väriasteikkoa voidaan käyttää
apuna hyvän lähtökohdan saamiseksi istuinsyvyyden säätämiselle.
Mikäli istuinsyvyys säädetään esimerkiksi 43 cm:iin (harmaa alue), tulee myös
syvyyssäätölevy vetää harmaalle alueelle. Tällä varmistetaan mahdollisimman
oikeanlainen istuintaskun koko ja seurauksena oleva istuinasento.
Säädöt tulee aina hienosäätää kunkin asiakkaan vaatimusten mukaisiksi.

Abduktio, adduktio ja windswept-lonkka
Jalkaosan säätämiseksi johonkin näistä asennoista avataan ruuvia (B)
kuusiokoloavaimella ja siirretään jalkaosa haluttuun asemaan. Kiristä ruuvi (B).

Huom.!
Huomaa, ettei ruuveja tarvitse milloinkaan avata kokonaan säätämisen
tekemiseksi, riittää, kun niitä avataan hieman.

© Anatomic SITT AB
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Lämmitystyyny
Lämmitystyyny
Lämmitystyynyt pitävät ruumiinlämpötilan automaattisesti yllä ja estävät
jäähtymisen kylmällä säällä. Kun ruumiinlämpötila on saavutettu, lämmitysyksikkö sammuu automaattisesti energian säästämiseksi. Mikäli lämpötila laskee,
yksikkö aktivoituu ja lämpiää uudelleen ruumiinlämpötilaan.
Liittimet on valittu huolella niiden väärin liittämisen riskin minimoimiseksi.
Liittimiä, akkua tai latauslaitetta ei missään olosuhteissa saa päästää altistumaan
vedelle tai kosteudelle.

Lämmitystyynyjen asentaminen
Lämmitystyynyt asennetaan istuimen ja selkänojan verhoilun alle
tarranauhalla kiinnittämällä.

Lämmitystyynyt
Lämmitystyynyissä on sisäänrakennettu lämpötilansäätö alueella +27° C:sta
+32° C:seen.
Eristys sietää alhaisia ja korkeita lämpötiloja, eikä ole altis auringonvalolle,
kosketudelle tai kemikaaleille. Tyynyjen materiaali on paloa hidastavaa
(FMVSS 302). Lämmitystyyny on valmistettu huokoisesta materiaalista
kondesoitumisen estämiseksi.

Akku
Akku on uudelleenladattava (Ni-MH) ja voidaan ladata ainoastaan mukana
toimitetulla lauatuslaitteella. Kun akku on lopullisesti tyhjentynyt, se tulisi
toimittaa kierrätykseen paikalliselle kierrätysasemalle.

Huom.!
Kun akku on lopullisesti tyhjentynyt ja käyttökelvoton, se tulisi toimittaa
kierrätykseen paikallisella kierrätysasemalla.

16 (60)
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Akun lataaminen
Noudata alla esitettyjä vaiheita akun lataamiseksi oikein. Lämmitysyksikköä
koskevia lisätietoja ja ohjeita on saatavissa erillisestä käsikirjasta.

1)

Liitä latauslaite seinäpistokkeeseen, 230 V, 50 Hz.

2)

Liitä latauslaite ohjainkoteloon.

3)

Kun lataamaton akku on kytketty, latauslaitteessa oleva LED-ilmaisin
vikkuu hitaasti keltaisella valolla. Tämä ilmaisee hitaan latautumisen.
Jonkin ajan kuluttua laturi vaihtaa nopeaan lataukseen, ja LED-ilmaisin
alkaa vikkua nopeasti vihreällä valolla.

4)

Jätä akku liitetyksi latauslaitteeseen, kunnes LED-ilmaisin palaa
jatkuvalla vihreällä valolla. Tämä ilmoittaa akun latautuneen täydellisesti
ja latauslaitteen siirtyneen ylläpitolataustoimintoon.

5)

Kytke virtajohto irti seinäpistokkeesta.

6)

Kytke latauslaite irti ohjainkotelosta.

Huom.!
Mikäli latauslaitteen LED vilkkuu nopeasti keltaisella valolla, osoittaa se akun
olevan tyhjentynyt/ei toimintakunnossa.
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Lantiotuki

Lantiotuen kiinnitys
Ennen lantiotuen kiinnittämistä on suojus (A) poistettava. Irrota ruuvi (B) ja
poista sitten suojus. Ruuvi (B) korvataan toisentyyppisellä ruuvilla (C).
Asenna lantiotuki suojuksen (A) paikalle ja kiristä ruuvilla (C).

Lantiotuen säätäminen
Lantiotuen kulman säätämiseksi avataan ruuvia (C), (D) tai (E) halutuista
säädöistä riippuen. Lantiotuen levyn korkeutta säädetään avaamalla ruuveja (F)
ja siirtämällä levy haluttuun asemaan.
Kiristä ruuvit (F) uudelleen.

Suojus (A)
Poistetaan

© Anatomic SITT AB

M6-ruuvi (B)

Ruuvi (C)

Korvataan ruuvilla (C)

Uusi ruuvi
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Lantiovyö
Lantiovyön kiinnikkeen säätäminen
Lantiovyön kiinnikkeen aseman siirtämiseksi avataan ruuveja (A) hieman ja
suoritetaan säätö haluttuun kohtaan. Kiristä sitten ruuvit (A).

Lantiovyön kiinnittäminen
Käytä tri-glide –solkea lantiovyötä lantiovyötä kiinnikkeeseen kiinnitettäessä.
Asentaminen tri-glide –menetelmän mukaisesti esitetään kuvassa.

Tri-glide -menetelmä

© Anatomic SITT AB
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Käsinojat istuimesta
Käsinojien asentaminen
Työnnä käsinojat istuimen pohjassa oleviin, niitä varten tarkoitettuihin putkiin.
Kun käsinoja on leveyssuunnassa oikeassa asemassa, kiristä ruuvi (A).

Leveyden säätäminen
Käsinojan säätämiseksi leveyssuunnassa avataan ruuvia (A) ja käsinoja siirretään
sitten haluttuun asentoon, kiristä ruuvi (A).

Korkeuden säätäminen
Käsinojan korkeuden säätämiseksi avataan vipukahvaa (B) ja käsinoja siirretään
halutulle korkeudelle, kiristä vipukahva (B).

Kallistuksen säätäminen ylös/alas
Käsinojan kallistuksen säätämiseksi avataan vipukahvaa (C) ja käsinoja siirretään
haluttuun kulmaan, kiristä vipukahva (C).

Sivuttaiskallituksen säätäminen
Käsinojan sivuttaiskallistuksen säätämiseksi avataan ruuvia (D) ja käsinoja
siirretään haluttuun kulmaan, kiristä ruuvi (D).

Pehmuste
Kiinnitä pehmuste käsinojan levyn päälle tarrahihnat neljän aukon (E) läpi
viemällä ja liitä ne toisiinsa levyn alapuolella.

© Anatomic SITT AB

Käyttöohje - Zitzi Sharky Pro

23 (60)

E

D

B

A

A

C

A

A

C

24 (60)

Käyttöohje - Zitzi Sharky Pro

© Anatomic SITT AB

Selkänoja, kiinteät käsinojat

Kiinteiden käsinojien asentaminen
Ennen kuin selkänojasta tulevien käsinojien asentaminen voidaan tehdä, on
kuusiokoloavain ja muut mahdollisesti jo kiinnitetyt osat irrotettava. Näihin osiin
voivat sisältyä pääntuki, ylemmät asennuskiinnikkeet ja ohjaustanko.
Työnnä käsinojan kannattimen tapit selkänojaprofiilin uriin. Kun haluttu asema
on saavutettu, kiristä ruuvit (A). Asenna takaisin paikalleen osat, jotka poistettiin
ennen käsinojan kannattimen asentamista.

Leveyden säätäminen
Käsinojan säätämiseksi leveyssuunnassa avataan ruuvia (A) ja käsinoja
siirretään sitten haluttuun asentoon, kiristä ruuvi (A).

Korkeuden säätäminen
Käsinojan korkeuden säätämiseksi avataan vipukahvaa (B) ja käsinoja siirretään
halutulle korkeudelle, kiristä vipukahva (B).

Kallistuksen säätäminen ylös/alas
Käsinojan kallistuksen säätämiseksi avataan vipukahvaa (C) ja käsinoja siirretään
haluttuun kulmaan, kiristä vipukahva (C).

Sivuttaiskallistuksen säätäminen
Käsinojan sivuttaiskallistuksen säätämiseksi avataan ruuvia (D) ja käsinoja
siirretään haluttuun kulmaan, kiristä ruuvi (D).

Pehmuste
Kiinnitä pehmuste käsinojan levyn päälle tarrahihnat neljän aukon (E) läpi
viemällä ja liitä ne toisiinsa levyn alapuolella.
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Selkänoja, taittuvat käsinojat

Taittuvien käsinojien asentaminen
Ennen kuin selkänojasta tulevien käsinojien asentaminen voidaan tehdä, on
kuusiokoloavain ja muut mahdollisesti jo kiinnitetyt osat irrotettava. Näihin osiin
voivat sisältyä pääntuki, ylemmät asennuskiinnikkeet ja ohjaustanko.
Työnnä käsinojan kannattimen tappi selkänojaprofiilin uriin. Kun haluttu asema
on saavutettu, kiristä ruuvit (A). Asenna takaisin paikalleen osat, jotka poistettiin
ennen käsinojan kannattimen asentamista.

Leveyden säätäminen
Käsinojan säätämiseksi leveyssuunnassa avataan ruuvia (A) ja käsinoja siirretään
sitten haluttuun asentoon, kiristä ruuvi (A).

Korkeuden säätäminen
Käsinojan korkeuden säätämiseksi avataan vipukahvaa (B) ja käsinoja siirretään
halutulle korkeudelle, kiristä vipukahva (B).

Kallistuksen säätäminen ylös/alas
Käsinojan kallistuksen säätämiseksi avataan vipukahvaa (C) ja käsinoja siirretään
haluttuun kulmaan, kiristä vipukahva (C). Katso sivut 24-25.

Sivuttaiskallituksen säätäminen
Käsinojan sivuttaiskallistuksen säätämiseksi avataan ruuvia (D) ja käsinoja
siirretään haluttuun kulmaan, kiristä ruuvi (D).
Taittamistoiminto
Käsinojan taittamiseksi sivuun vedetään lukitusnuppia (E) alaspäin ja taitetaan
käsinoja sivuun. Varmista, että käsinoja menee paikalleen loksahtaen sitä
takaisin käännettäessä. Taittumiskulman säätämisen mahdollistavat kolme
reikäasemaa lukitusvivulle.
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Valjaiden sijoitus
Alemman asennuskiinnikkeen asentaminen
Ennen kuin alemman asennuskiinnikkeen asentaminen voidaan tehdä, on
kuusiokoloavain ja muut mahdollisesti jo kiinnitetyt osat irrotettava. Näihin osiin
voivat sisältyä pääntuki, ylemmät asennuskiinnikkeet ja ohjaustanko.
Työnnä alemman asennuskiinnikkeen tapit selkänojaprofiilin uriin. Kun haluttu
asema on saavutettu, kiristä ruuvit (B). Asenna takaisin paikalleen osat, jotka
poistettiin ennen käsinojan kannattimen asentamista.

Alemman asennuskiinnikkeen säätäminen
Korkeuden säätämiseksi avataan ruuveja (B) hieman ja kannatin siirretään
halutulle korkeudelle, kiristä ruuvit (B).

Ylemmän asennuskiinnikkeen asentaminen
Poista kuusiokoloavain ja työnnä ylemmän asennuskiinnikkeen (D) tapit (A)
selkänojaprofiilin uraan. Kun kannatin on saatu oikealle korkeudelle, kiristä
ruuvit (B). Pane kuusiokoloavain takaisin profiiliin.

Ylemmän asennuskiinnikkeen säätäminen
Korkeuden ja kulman säätämiseksi avataan ruuveja (B) hieman ja sitten siirretään
kannatin haluttuun asemaan, kiristä ruuvit (B).

Valinnaisten alakiinnikkeiden asentaminen
Valjaiden kiinnittämiseksi alemmas voidaan käyttää valinnaista
asennuskiinnikettä (F). Tämä kiinnitetään mukana seuraavalla ruuvilla istuimen
pohjassa valmiina oleviin reikiin.

F
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Ohjaustanko

Ohjaustangon asentaminen
Ennen kuin ohjaustanko voidaan asentaa, on kuusiokoloavain ja muut
mahdollisesti jo kiinnitetyt osat irrotettava. Näitä osia voivat olla esimerkiksi
pääntuki ja ylemmät asennuskiinnikkeet.
Työnnä ohjaustangon tapit selkänojaprofiiliin. Kun haluttu asema on saavutettu,
kiristä ruuvit (A). Asenna takaisin paikalleen osat, jotka mahdollisesti poistettiin
ennen ohjaustangon asentamista.

Korkeuden säätäminen
Ohjaustangon korkeuden säätämiseksi avataan ruuveja (A) hieman ja
ohjaustanko siirretään halutulle korkeudelle. Kun haluttu korkeus on saavutettu,
kiristetään ruuvit (A).

Huom.!
Huomaa, ettei ruuveja tarvitse milloinkaan avata kokonaan ohjaustangon
korkeuden säätämiseksi, riittää, kun niitä avataan hieman.
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Ylempi käsivarsituki

Ylemmän käsivarsituen asentaminen
Asenna ylempi käsivarsituki sorminuppien (A), aluslevyjen (B), välikkeiden (D) ja
kiinnityspulttien (E) avulla. Huomaa, että sivuttaistuessa olevat kiinnityspultit on
korvattava mukana toimitetuilla pidemmillä kiinnityspulteilla.
Sivuttaistuen asentamista koskevia yksityiskohtaisia lisätietoja on tämän
käsikirjan sivulla 6.

Huom.!
Sivuttaistuessa olevat kiinnityspultit on korvattava mukana toimitetuilla
pidemmillä kiinnityspulteilla ylempiä käsivarsitukia asennettaessa.

Korkeuden säätäminen
Ylemmän käsivarsituen korkeuden säätämiseksi avataan sorminuppeja (A) ja
tehdään säätö sopivaan korkeuteen. Kun haluttu korkeus on saavutettu,
kiristetään sorminupit (A).
Leveyden säätäminen
Ylemmän käsivarsituen säätämiseksi leveyssuunnassa avataan ruuveja (F) ja
sitten tehdään säätö haluttuun leveyteen. Kun haluttu asema on saavutettu,
ruuvit kiristetään.

Huom.!
Ylempää käsivarsitukea säädettäessä voidaan myös sivuttaistukea
säätää samanaikaisesti.

Pehmusteen päällinen
Kun pehmusteen päällinen on tarpeen pestä, se voidaan helposti poistaa
ylemmän käsivarsituen levystä päällisen takana olevaa joustavaa nauhaa
venyttämällä.
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Pöytä, kiinteä

Pöydän asentaminen
Aseta pöytä käsivarsitukilevyjen päälle ja käännä sitten pöydän lukitusvipua
siten, että se on käsivarsituen levyn alla. Lukitusvipua on käännettävä, kunnes
se on korotetun käsivarsituen levyn reunan sisäpuolella.

Asennusreikien vaihto
Valittavana on 3 asennusleveyttä. Leveyttä muutetaan käyttämällä yhtä
pehmusteen alla olevista valinnanvaraisista asennusrei’istä. Lukitusvipu on
tehtaalla asennettu keskireikään.
Asennusreiän vaihtamiseksi on pehmusteen takapäätä aluksi nostettava.
Takareunassa olevat reikämerkinnät ilmoittavat pöydän koon.

Huom!
Älä nosta pöytää etureunasta.
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Sivuun kääntyvä pöytä

Pöydän asentaminen
Kääntyvän pöydän asentamiseksi pöydän asennusputki (A) pannaan käsinojan
levyn alla olevaan putkeen (B). Työnnä pöytä haluttuun kohtaan ja anna sen
levätä käsinojien levyillä. Lukitse pöytä kiristämällä sorminuppi (C).

Kääntötoiminnon käyttäminen
Pöydän kääntämiseksi sivuun avataan ensin sorminuppia (C) hieman.
Nosta pöytää ja työnnä sitä eteenpäin. Nosta pöytää hieman ja käännä se sivuun.
Kun pöytä on alimmassa asennossaan, työnnä se uudelleen takaisin ja kiristä
sorminuppi (C).
1)

Vedä pöytää eteenpäin

2)

Nosta pytää edelleen ja käännä se sivuu

3)

Kun pöytä on alimmassa asennossaan, työnnä se uudelleen takaisin

Huom.!
Muista kiristää sorminuppi (C) pöydän kääntötoimintoa käytettyäsi.
Mikäli käytetään lukitusvipuja, ne on käännettävä käsinojan levyn alle sivulla
34-35 kuvatulla tavalla.

Muista!
Varmista, että vedät pöytää tarpeeksi eteenpäin kääntötoiminnon käyttämisen
yhteydessä käyttäjän vahingoittumisen estämiseksi.
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Vahvistettu pöytä
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Pöytä vahvistetuin asennuskiinnikkein

Vahvistetun pöydän asentaminen
Vahvistetun pöydän asentamiseksi pöydän asennusputki (A) pannaan käsinojan
levyn alla olevaan putkeen (B). Työnnä pöytä haluttuun kohtaan ja anna sen
levätä käsinojien levyillä.
Lukitse pöytä kiristämällä sorminuppi (C). Lukitusvipua on käännettävä,
kunnes se on korotetun käsivarsituen levyn reunan sisäpuolella.
Leveyden säätäminen
Käsinojien leveyden säätämisen sijasta pöydän leveyttä voidaan säätää siten, että
asennuskiinnikkeet sopivat käsinojien kiinnikkeissä oleviin asennusputkin.
Leveyden säätämiseksi avataan ruuveja (D) ja suoritetaan säätö haluttuun
kohtaan. Kiristä sitten ruuvit (D).

Huom.!
Ellei pöydän leveyssäätö ole riittävä, on mahdollista säätää käsinojaa
leveyssuunnassa. Lisätietoja tämän käsikirjan sivuilla 22-23.
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Pohjetuki

Pohjetuen asentaminen
Ennen pohjetuen asentamista on mahdolliset jalkatuet ensin poistettava
jalkatuen kannattimesta. Aloita poistamalla päätykappale (G) ja avaa sitten
vipukahvaa (F), joka pitää jalkatuen paikallaan jalkatuen kannattimessa.
Vedä sitten jalkatuki alas.
Asenna pohjetuki painamalla tapit (C) jalkatuen kannattimeen, säädä halutulle
korkeudelle ja kiristä ruuvit (E). Asenna jalkatuki ja sen päätykappale takaisin.

Vinkki!
Jalkatuen uudelleen asentamisen osalta katso tämän käsikirjan sivut 42-43.

Korkeuden säätäminen
Pohjetuen korkeuden säätämiseksi avataan ruuveja (E) hieman ja suoritetaan
säätö sopivaan korkeuteen, sitten kiristetään ruuvit (E).

Leveyden säätäminen
Pohjetuen leveyden säätämiseksi avataan ruuveja (E) hieman ja suoritetaan
säätö sopivaan leveyteen, sitten kiristetään ruuvit (E).

Huom.!
Muista kiinnittää jalkatuki ja päätykappaleet pohjetukea jälkikäteen
asennettaessa.
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Jalkatuki

Jalkatuen asentaminen
Jalkatuen versiosta riippumatta asentaminen tehdään samalla tavalla. Aloita
poistamalla päätykappale (A) alustaprofiilin (B) päästä ja työnnä sitten tapit (C)
sisään siten, että ne ovat samalla kohdalla alustaprofiilissa (B) olevien reikien
kanssa. Kiinnitä jalkatuki sitten ruuveilla (D) tappeihin (C) alustaprofiilissa (B)
olevien reikien läpi.

Jalkatuen valinnainen asennus
Asennuksen saamiseksi lähemmäs polviniveltä voidaan käyttää vaihtoehtoista
asennusmenetelmää, jossa jalkatuen kannatin asennetaan alustaprofiilin (B)
vastakkaiselle puolelle.

Huom.!
Huomaa, että ei ole tarpeen purkaa jalkaosaa profiilista jalkatuen
asentamiseksi.
Turvapysäytin
Tapin muodossa oleva turvapysäytin (G) on asennettu jalkatuen kannattimen
alaosaan päätykappaleen sisään. Turvapysäytintä (G) voidaan käyttää myös
ennalta asetetun korkeusasemaan palauttamiseksi.

Vinkki!
Liitä toinen turvapysäytin jalkatuen yläpuolelle jalkatuen kannattimen
uraan, jolloin jalkatuki on helppo palauttaa vaihtehtoiseen korkeusasemaan
(esimerkiksi kenkien kanssa tai ilman).

Kulman säätäminen polvinivelen kohdalla
Kun jalkatuki on asennettu alustaprofiilin päälle, on mahdollista säätää jalkatuen
kulmaa polvinivelen kohdalla. Avaa vipukahvaa (E) ja säädä haluttuun kulmaan,
kiristä sitten vipu (E).

Kulman säätäminen nilkan kohdalla
Kun jalkatuki on asennettu alustaprofiilin päälle, on mahdollista säätää jalkatuen
kulmaa nilkan kohdalla. Avaa vipukahvaa (F) ja säädä haluttuun kulmaan, kiristä
sitten vipu (F).
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Jalkatuen kannattimet

Kiinteä jalkatuen kannatin

(1)

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi avataan vipukahva (A) ja tehdään
säätö halutulle korkeudelle. Tämän jälkeen kiristetään vipukahva (A).

Joustava jalkatuen kannatin

(2)

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi avataan ruuvia (D) ja tarvittaessa ruuvia (E)
ja säädetään jalkatuki halutulle korkeudelle. Tämän jälkeen ruuvi kiristetään (D).
Valitse jousituksen pituus säätämällä ruuvi (E) haluttuun kohtaan ja kiristä se.
Säädä jousen amplitudi ruuvilla (E) kiristämällä se oikeaan kohtaan.

Vinkki!
Jousen vastusta voidaan säätää ruuvilla (F).

Ylös käännettävä jalkatuen kannatin

(3)

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi avataan vipukahvaa (A) ja tehdään
säätö halutulle korkeudelle. Tämän jälkeen kiristetään vipukahva (A).
Kääntötoiminto toteutetaan nostamalla jalkalautaa edestä.

Pallonivelkannatin

(4)

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi avataan vipukahvaa (A) ja sitten
suoritetaan säätö halutulle korkeudelle, kiristä vipukahva (A).
Palloniveltoiminnon käyttämiseksi avataan ensin ruuveja (B) ja (C) ja
suoritetaan säätö halutulle korkeudelle. Sitten kiristetään ruvit (B) ja asema
lukitaan ruuvilla (C).
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Tasainen istuin
Tasaisen istuimen asentaminen
Tasaista istuinta asennettaessa standardi-istuimen osat korvataan tasaisella
istuinlevyllä. Tasaisen istuimen asentaminen on tehtävä mukana toimitetuilla
asennusosilla jäljempänä olevan kuvauksen mukaisesti.
Tasaista istuinta asennettaessa tulee pidemmät ruuvit (A) laittaa tasaisessa
istuinlevyssä olevien takimmaisten reikien (B) ja profiilissa olevien reikien (C)
läpi. Ruuvit kiristyvät vastakkaisella puolella tappeihin (D). Älä kiristä kokonaan.
Työnnä tapit (E) profiilin ulompiin uriin ja kiinnitä ruuvit (F) niihin tasaisessa
istuinlevyssä olevien reikien (G) läpi.
Työnnä tasaisen istuinlevyrakennelman tapit istuinalustaan uraan 1
(katso sivu 12) haluttuun asemaan, kiristä ruuvit (A).

Huom.!
Älä milloinkaan käytä muita kuin mukana toimitettuja ruuveja.
Nämä ovat turvaominaisuuksia. Mikäli tarvitaan muunlaisia mittoja,
ota yhteys Anatomic SITT AB:hen.
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Istuinjärjestelmän asennus
Asentaminen alustalle
Istuinjärjestelmä voidaan asentaa alustalle eri tavoin. Eri vaihtoehdot selitetään
seuraavassa. Valitkaa itsellenne parhaiten sopiva menetelmä.

Kiinteä asennus
Kiinteällä asennuksella tarkoitetaan sitä, että istuinjärjestelmä liitetään
suoraan alustalle. Tällä menetelmällä tehtävä asennus on suoritettava mukana
toimitetulla asennussarjalla.
Istuinjärjestelmän pohjassa on kaksi erilaista reikäkuviota alustalle
kiinnittämistä varten. Valitse reikäkuvio, joka soveltuu parhaiten asentamiseen
hyvän tasapainon säilyttäen.

Huom.!
Älä milloinkaan käytä muita kuin mukana toimitettuja ruuveja.
Nämä ovat turvaominaisuuksia. Mikäli tarvitaan muunlaisia mittoja,
ota yhteys valmistajaan Anatomic SITT AB:hen.
Huom.!
Mikäli käytetään tasaista istuinta, on tämä ensin poistettava ennen
alustalle asentamista.

M6 Ruuvi (A)
4 pcs
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Istuinjärjestelmän asentaminen alustalle
Asentaminen alustalle
Alla istuinjärjestelmän alustalle asentamisen eri menetelmät.
Valitkaa itsellenne parhaiten sopiva menetelmä.

Asentaminen adapterijärjestelmän avulla
Adapterijärjestelmä mahdollistaa istuinjärjestelmän helpon siirtämisen
erilaisten alustojen välillä. Adapterijärjestelmä koostuu istuinjärjestelmässä
olevasta adapterilevystä ja kussakin alustassa olevasta pohjalevystä.
Aloita asentamalla pohjalevy kiinnittämällä se mukana toimitetuilla ruuveilla,
aluslevyillä ja muttereilla.
Asenna sitten adapterilevy työntämällä tapit (A) istuinjärjestelmän pohjassa
oleviin uloimpiin uriin. Kun haluttu asema on saavutettu, kiristä ruuvit (B).
Kun molemmat levyt on asennettu, ne voidaan yhdistää. Istuinjärjestelmä on
kunnolla kiinnittynyt, kun kuuluu loksahdus.

Huom.!
Varmista ennen käyttöä, että istuinjärjestelmä on kiinnittynyt tukevasti alustaan.

Adapterilevy
Kiinnittyy istuinjärjestelmään
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Pohjalevy
Kiinnittyy alustaan
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Ajoneuvossa kuljettaminen
Ohjeet autossa kuljettamiseksi
Kuljetettaessa Sharky Pro –tuolia alustalle kiinnitettynä autossa tulee noudattaa
alustan valmistajan määräämiä ohjeita.
Kun Sharky Pro on asennettu Seabass Pro:lle, tulee alusta kiinnittää alla kuvassa
esitettyihin tätä varten tarkoitettuihin kuljetuskiinnikkeisiin.

Huom.!
On tärkeää, että kiinnityshihna kiristetään vain lievästi.
Hihnojen liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa alustan vääntymisen.

Törmäystestattu ja hyväksytty
Sharky Pro on törmäystestattu ja hyväksytty ISO 16840-4 –standardin
mukaisesti. Tämän standardin mukaisesti istuinjärjestelmä voidaan asentaa
kaikille alustoille, jotka on hyväksytty standardin ISO 7176-19 mukaisesti,
jolloin hyväksyntä yhdistelmälle säilyy.

Huom.!
Törmäystestin hyväksyntä on voimassa korkeintaan
75 kg:n painoille.
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Asiakaspalvelu
Scandinavia

SE

Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Stohagsgatan 26, SE-602 29 Norrköping
Tel. +46 11 161800, Fax +46 11 162005
Email info@anatomicsitt.com

DK

Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, DK-8240 Risskov
Tel. +45 861 701 74, Fax +45 861 701 75
Email a-sitt@anatomic-sitt.dk

FI
NO

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu
Email info@rehaco.fi
Tel. +358 40 775 2288
Bardum AS
Håndverksveien 8, N-1405 Langhus
Tel. +47 64 91 80 60, Fax +47 64 91 80 66
Email post@bardum.no

Europe

NL

Anatomic SITT Nederland BV
Sir Rowland Hillstraat 1C, NL-4004 JT Tiel
Tel. +31 344 63 45 40, Fax +31 344 62 33 61
Email informatie@anatomicsitt.com

PRT

Mobilitec
Rua dos Verdes 123, PRT-4470-658 Pedras
Tel. +351 229 436 130, Fax +351 229 436 139

FR

OX Orthopédix
27 rue François Gillet, FR-42400 St. Chamond
Tel. +33 477 195 994, Fax +33 426 303 789

IT

Ortopedia Castagna Centro Tecnico
Via Ghislanzoni 18/B, IT-23900 Lecco
Tel. +39 341 362 671, Fax +39 341 360 931

CH

Rehatec AG
Ringstrasse 15, CH-4123 Allschwill
Tel. +41 614 879 911, Fax +41 614 879 910

IS

Stod Hf Stoaekjadmidin
Tronuhraun 8, IS-220 Hafnarfjordur
Tel. +354 565 2885, Fax +354 565 1423

GR

Scan Ideal
28, Tzavela Str. GR-542 49 Thessaloniki
Tel. +302 310 320 150, Fax +302 310 350 151

SVN

Team Nova Reha
Gerecja vas 33, SVN-2288 Hajdina
Tel. +386 278 201 06, Fax +386 278 201 06

ES

Via Libre Fundosa Accesibilidad
Don Ramon de la Cruz 38, ES-28001 MADRID
Tel. +34 911 213 031, Fax +34 911 213 025

MLT

Be Independent Ltd
St Luke’s Road G’Mangia PTA MLT-1027
Tel. +356 214 662 66, Fax +356 214 656 70

Asia Pacific and Middle East

GBR

Consolor Ltd Unit A3
The Forelle Centre, Black Moor Road, Ebblake
Industrial Estate, Verwood, Dorset, BH31 6BB
Tel. +44 120 282 76 50, Fax +44 133 273 02 33

UAE

Al Safwa Mobility LLC (ASM)
Al Falah Street Harley Davidson, 2001, Abu Dhabi
Tel. +971 264 242 62, Fax +971 264 242 63
Email info@alsafwamobility.ae

NZL

Cubro Rehab
PO Box NZL-9144, Tauranga
Tel. +64 757 78 816, Fax +64 757 78 827

AUS

Paediatric Mobility Equipment
Po Box 1118, Young, AUS-NSW259
Tel. +61 1300 131 884, Fax +61 1300 884 010
Email sales@paedmobility.com.au

ISR

Special needs for Special children
48 Mordey Hagetaot St. Beer Sheva, ISR-84840
Tel. +972 8 62 875 85, Fax +972 862 819 61

MYS

The Gym & Care
1F-23 & 24, IOI Business Park, MYS-47100 Puchong
Tel. +603 8070 9166, Fax +603 8073 9166
Email info@gymncare.com

GR

HandiTech Scandinavian Reha Aids Center
11 G Seferi Str. GR-542 50 Thessaloniki
Tel. +302 310 324 114, Fax +302 310 324 054
Email info@handitech.gr

EST

Invaru Ltd
Peterburi tee 14A, EST-114 11 Tallin
Tel. +372 621 25 82, Fax +372 638 08 78

IRL

MMS Medical Ltd
51 Eastgate Drive, Little Island, Cork
Tel. +353 021 461 8000, Fax +353 021 461 8099
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Kunnossapito-ohjeet
Huoltovälit
Laitteen kunnollisen toiminnan takaamiseksi on suoritettava säännöllinen huolto
ja tarkastus. Huollon tarve riippuu käyttömäärästä ja kulumisesta. Tarkista kaikki
liikkuvat osat ja kiinnitykset kulumisen osalta. Huoltamisen tulee aina tapahtua
ammattitaitoisen ja valtuutetun henkilöstön toimesta. Mikäli olette epävarma,
ottakaa vapaasti yhteys valmistajaan Anatomic SITT AB:hen.

Puhdistus- ja pesuohjeet
Muovi- ja metalliosat voidaan pyyhkiä kostealla liinalla tai pestä
antibakteerisella nesteellä tai vastaavalla.
Käytä biohajoavia pesuaineita.
Tyynyt, kankaat ja vöiden pehmusteet voidaan pestä 60 asteen hienopesussa.
Tuotteita ei saa rumpukuivata. Seuraa tuotteen pesulapun ohjeita. Samat
pesuohjeet pätevät Anatomic Sitt AB:n valmistamiin vartalo ja lantiovöihin.

Tarkista kunto säännöllisesti ja suorita
tarvittaessa kunnostustoimenpiteet.
Kaasumäntä on aktivoitava säännöllisesti
Kaasumäntää tulee käyttää säännöllisesti sen toiminnan ylläpitämiseksi.
Mikäli tuotetta ei käytetä, tulee kaasumäntä aktivoida vähintään puolen vuoden
välein. Ne tulisi lisäksi varastoida siten, että männän tanko osoittaa alaspäin.
Kaasumännän tiiviste voi muuten rikkoutua jolloin kaasumäntä ei toimi.

Työkalut
Säätöjen tekemiseksi tarvittava työkalu (4 mm:n kuusiokoloavain) on kiinni
selkänojaprofiilin yläosassa.
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Takuu
1 vuosi valmistusvirheiden osalta. Järjestämämme takuuta koskevien lisätietojen
saamiseksi katso tämän käsikirjan sivu 58.
Yhdistelmät
Zitzi Sharky Pro ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita,
jotka voidaan yhdistää kaikkien tässä käsikirjassa kuvattujen lisävarusteiden
kanssa. Zitzi Sharky Pro soveltuu käytettäväksi yhdessä alustojen Zitzi Flipper
Pro, Zitzi Seabass Pro, Mika ja Flizzy kanssa. Muiden yhdistelmien osalta
ottaakaa yhteys valmistajaan Anatomic SITT AB:hen.
Varaosat
Zitzi Sharky Pron CE-merkinnän voimassa säilyttämiseksi, istuinjärjestelmään
saadaan käyttää ainoastaan Anatomic SITT AB:n toimittamia varaosia.

Kunnostaminen
Istuinjärjestelmän kunnostamisen saa suorittaa ainoastaan alkuperäisillä
Anatomic SITT AB:n varaosilla.

Huom.!
Tarkistakaa aina kuunostuksen yhteydessä ennen uusille käyttäjille
lähettämistä, ettei laite ole erikoisvalmisteinen (kustomoitu).

Merkinnät
Zitzi Sharky Pro ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita.
Yksilöllinen sarjanumero sijaitsee aktivointikotelon alla olevassa etiketissä.
Tämä sarjanumero tulee mainita kaikessa tuotetta koskevassa kirjeenvaihdossa.

Kierrätys
Käytetty osa tai tuote tulee purkaa ja hävittää. Osat tulee erotella
materiaalityypin, metallin, muovin ja palavien aineiden (tesktiilit) mukaan.
Kaasumäntä luokitellaan ongelmajätemateriaaliksi.
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Yhteenveto ja tarkastukset

Tarkastusohjeet
Suorita kussakin kohdassa mainitut tarkistustoimenpiteet säännöllisesti.
Seuraavat kohdat tulee tarkastaa aina potilaan käyttäessä istuinjärjestelmää.
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•

Suorita jokaisessa kohdassa kuvatut tarkistutoimenpiteet säännöllisesti.

•

Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit on kunnolla kiristetty.

•

Tarkista hihnojen ja pehmusteiden kuluminen säännöllisesti.

•

Älä aseta lasta istuimeen, ennen kuin kuulet loksahdusäänen istuinta
alustalle kiinnittäessäsi

•

Älä kallista istuinta liiaksi eteenpäin lapsen ollessa asetettuna tuoliin.
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Sovittaminen ja kustomointi

Ohjeita ja suosituksia
Sharky Pro –istuinta muutettaessa jollakin tavoin, on suoritettava arviointi
sen märittämiseksi, onko kysessä sovitus vai kustomointi.
Sovitusta on jokainen CE-merkinnän puitteissa tehty muutos. Kaikki muut
muutokset ovat kustomointeja. Sovituksia saa tehdä vain henkilö, joka katsotaan
päteväksi tehtävään ja ne tulee tehdä ammatimaisesti. CE-merkintä tarkoittaa,
että tuote täyttää kaikki olennaiset eurooppalaiset turvavaatimukset.
Huomioi, että lääketieteellisen apuvälineen sovitukselle sekä kustomoinnille
tulee aina tehdä riskinarviointi. Tuote ei saa milloinkaan muuttua vaaralliseksi
käyttää sovituksen jälkeen.
Tuotteeseen tulee liittää ilmoitus siitä, että se on sovitettu tietylle käyttäjälle
siten, ettei sitä voida erehdyksessä katsoa perusmalliseksi tuotteeksi.

Sharky Prolle sallitut sovitukset
Huomioi, että lääketieteellisen apuvälineen sovitukselle sekä kustomoinnille
tulee aina tehdä riskinarviointi. Tuote ei saa milloinkaan muuttua vaaralliseksi
käyttää sovituksen jälkeen.

Lyhennetyt jalkatukiprofiilit
Jalkatuen profiilia voidaan lyhentää käyttäjälle paremmin sopivaksi.
Lyhennetyt käsinojaprofiilit (käsinoja istuimesta)
Käsinojan profiilia voidaan lyhentää käyttäjälle paremmin sopivaksi. Profiilin
saa katkaista vain alapäästä (istuinta kohden) ja M5-reiät turvapysäyttimille on
porattava ja kierteitettävä. Nämä reiät on porattava siten, että turvapysäyttimet
voidaan asentaa profiilin uriin vähintään 10 mm:n etäisyydelle profiilin päästä.
Lyhennetty selkänojaprofiili
Selkänojan profiilia voidaan lyhentää käyttäjälle paremmin sopivaksi.
Profiili ei milloinkaan saa olla kaikkien selkänojan kiinnikkeiden asentamisen
sallivaa lyhyempi. Lantiotuen säätämiseen tarkoitetun aukon reunan ja profiilin
pään välillä on myös oltava vähintään 10 mm.
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Myyntiehdot
Takuu
Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä.
Takuu ei kata tuoteeseen on kohdistuneita ulkoisia tekijöitä tai jos tuotetta on
käsitelty huolimattomasti. Edellytyksenä takuuvaatimuksen käsittelemiselle on,
että viallinen tuote palautetaan maahantuojalle. Alkuperäisen toimituksen
pakkauslipuke on aina liitettävä mukaan.
Takuuvaatimukset
Kuvatkaa virhe ja sen mahdollinen syy mahdollisimman tarkasti. Vaatimuksessa
esitetään takuun alaiset korjaukset tai mahdollinen vaihto. Liittäkää aina mukaan
kopio laskusta ja mainitkaa, että tuote tulee palauttaa teille korjausten jälkeen.
Ilmoittakaa lähetysosoite, yhteyshenkilö ja puhelinnumero.
Varmistakaa, että tuote tulee pakatuksi hyvin sen suojaamiseksi iskuilta
kuljetuksen aikana. Mainitkaa lähetysnumero dokumentaatiossanne. Tämä siksi,
että voitte seurata lähetystä, mikäli kuljetuksen aikana esiintyy häiriöitä.
Tuotteiden palauttaminen
Virheellisten tilausten tai toimitusten tapauksessa tuotteet tulee palauttaa
20 päivän sisällä toimituksesta. Muukaan tulee liittää kopio sekä
pakkauslipukkeesta että laskusta. Ilmoittakaa syy tuotteiden palautukseen.
Varmistakaa, että tuote tulee pakatuksi hyvin sen suojaamiseksi iskuilta
kuljetuksen aikana. Mainitkaa lähetysnumero dokumentaatiossanne.
Näin voitte seurata lähetystä, mikäli kuljetuksen aikana esiintyy häiriöitä.
Tuotteista, jotka on palautettu yli 20 päivää toimituksesta
hyvitetään 80 % laskutusarvosta

Tuotteista, jotka on palautettu yli 60 päivää toimituksesta
hyvitetään 60 % laskutusarvosta

Tuotteista, jotka on palautettu yli 150 päivää toimituksesta
hyvitetään 40 % laskutusarvosta

Tuotteista, jotka on palautettu yli 360 päivää toimituksesta
ei hyvitetä mitään

Erikoisvalmisteisia (kustomoituja) tuotteita ei voida palauttaa
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Tekniset tiedot

C
G
D

E

A

I

F

B
H

Käyttäjän tiedot

Koko 1

Koko 2

Käyttäjän pituus

150-180 cm

170-195 cm

Istuimen leveys (A)

36, 39, 42 cm

43, 46, 49 cm

Istuimen syvyys (B)

37-47 cm

45-55 cm

Sivuttaisleveys (C)

27-35 cm

30-38 cm

Sivuttaissyvyys (D)

21 cm

25 cm

Korkeus kainalon kohdalla (E)

35-50 cm

40-55 cm

Jalkojen pituusero (F)

10 cm

10 cm

Abduktio/adduktio

18° / 9°

18° / 9°

Tuotteen tiedot

Koko 1

Koko 2

Käyttäjän paino

130 kg*

130 kg*

Korkeus (G)

67 cm

77 cm

Pituus (H)

52-62 cm

62-72 cm

Leveys (I)

43, 46, 49 cm

50, 53, 56 cm

Paino

14 kg

15 kg

Selkänojan kallistuskulma

-10° / +25°

-10° / +25°

* Crash testi hyväksyntä on voimassa paino jopa 75 kg.
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SE

Anatomic SITT AB (valmistaja)
Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden
Tel +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05
Support +46 11 16 18 05
Katuosoite
Stohagsgatan 26, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark
Tel +45 86 17 01 74
Fax +45 86 17 01 75

NO

Bardum AS
Håndverksveien 8, N-1405 Langhus, Norway
Tel +47 64 91 80 60
Fax +47 64 91 80 66

NL

Anatomic SITT Nederland BV
Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt
youtube.com/anatomicsitt

