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Check the check box if the product 
is CUSTOMIZED. 

The CE Mark is no longer valid and 
should be removed.

Turvallisuusvarotoimet
Johdanto
Ennen kuin käytät Zitzi Delfi Pro -tuotetta on tärkeää, että luet tämän oppaan. 
Tämä koskee kaikkia käyttäjiä.
Tuote on tarkoitettu henkilöille, joilla on ongelmia istumisen kanssa ja soveltuu 
käytettäväksi useiden eri diagnoosien kanssa. Istuimen sovituksen ja säätämisen voi 
tehdä ainoastaan lääketieteellisesti pätevä henkilö. Lisätietoja maahantuojalta. 

Soveltuvuus
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan istuinjärjestelmänä yhdessä Anatomic Sitt 
AB:n valmistamien alustojen kanssa. Mikäli tarvitsette tuotetta muita käyttötarkoituksia 
varten, ottakaa yhteys maahantuojaan.
Zitzi Delfi Pro ja käyttöohjeessa mainitut lisäosat ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tuotteen 
yksilöllinen sarjanumero on sijoitettu selkäosan vapautusmekanismin alla sijaitsevaan 
muovilevyyn. Tämä sarjanumero tulee mainita tuotteeseen liittyvissä yhteydenotoisssa.

Törmäystestattu
Zitsi Delfi Pro on törmäystestattu ja hyväksytty ISO 16840-4 -standardin mukaisesti.

Safety strap

A special strap is delivered with the seat which purpuse is to be fitted from the seat 
back profile and around the chassis driving bow. Make sure this strap is tightened 
during transport (see page 4). 

Lifting the seating system
For curbs / thresholds or when lifting a seating system together with the under-frame, 
always lift in the underframe.

Make sure that the seating system is properly attached on the underframe before 
placing the patient in the seat system!

Do not forget that the aid’s prescriber or person with equivalent competence and 
knowledge of the user must balance in the seat on the underframe to ensure that any 
risk of tipping is excluded. 

If a serious incident occurs, it should be reported to Anatomic Sitt AB and to the 
country’s competent authority.
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Työkalu

Säätöjen tekemiseksi tarvittava 
kuusiokoloavain (4mm) on sijoitettu 
selkänojaprofiilin yläosan sisälle.

= Kiinnityspultti

Ajoneuvossa kuljettaminen

Ohjesäännöt ajoneuvokuljetusta varten
Kuljetettaessa Delfi Pro -istuinta ajoneuvossa alustaan asennettuna on 
noudatettava kuljetusalustan valmistajan määrittämiä ohjesääntöjä.

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

Turvaremmi
Tuotteen mukana toimitetaan erikoisremmi, joka 
sovitetaan selkänojaprofiilista alustan työntökaaren 
ympärille. Varmista, että turvaremmi on kiristetty 
kuljetuksen aikana.
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Selkänojan asennus

Selkänojan kiinnitysmekanismissa on 
4 kiinnityspulttia. Asenna selkänoja 
kiristämällä kiinnityspultteja. Selkänoja 
asettuu automaattisesti paikoilleen.

Huomio!
Valitse vahvistettu 

selkäosa käyttäjille, joilla 
on korkea tonus.

Istuinosan säätäminen

Istuinsyvyys, alaraajojen pituusero ja alaraajojen loitonnus/lähennys ovat helposti 
säädettävissä. Aloita irrottamalla istuinlevyn päällinen päästäksesi käsiksi 
säätöpultteihin. Huomaa, että säätöpultteja ei tule irrottaa kokonaan, vaan löysätä 
hieman!
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Alaraajojen pituuseron säätäminen
Löysää kahta pulttia kuusiokoloavaimella ja siirrää jalkaosaa uralla toivotulle 
pituudelle. Kiristä pultit.

Istuinleveyden säätäminen
Istuimen leveyden lisäämiseksi tai kaventamiseksi on jalkaosia säädettävä. 
Suurimmalla istuinleveydellä tappimutterin tulee asettaa uralle 3. Kapeimmalla 
istuinleveydellä tapin tulee asettaa uralle 1. 
- Löysää kahta säätöpulttia kuusiokoloavaimella.
- Siirrä jalkaosa haluttuun uraan.
- Kiristä pultit.
(Oletusasetuksena jalkaosat ovat urassa 1.)

Ura 1, 2, 3

Tappimutteri

= Säätöpultti
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Istuintaskun säätäminen
Istuinsyvyyttä säädettäessä tulisi myös istuintaskua säätää. Esimerkki: Jos istuinsvyys on 
asetettu 23cm kohtaan (harmaa alue), tulee istuintaskun myös olla asetettu harmaalle 
alueelle hyvän istuintaskun säilyttämiseksi.
Löysää pulttia kuusiokoloavaimella ja siirrä jalkaosaa uralla toivotulle pituudelle. Kiristä 
pultti.

Loitonnus ja lähennys
Löysää pulttia kuusiokoloavaimella ja säädä jalkaosaa uralla toivottuun asentoon. 
Kiristä pultti.

Neutraali  Lähennys Loitonnus 
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Selkänojan kallistuskulman säätäminen

Aktivoi ensin lukitusvipu vetämällä se ulos 
ja nostamalla yläasentoon. Selkänojan 
kallistuskulman säätämiseksi paina 
lukitusvipu alas ja kallista selkänoja 
toivottuun asentoon. Vapauta lukitusvipu ja 
palauta se "lapsilukkotilaan".

On erittäin tärkeää, että lukitusvipu on 
lapsilukkotilassa (osoittaen alaspäin), 
kun kallistuskulmaa ei enää säädetä.

! !
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 Selkänojan korkeuden säätäminen

- Löysää molempia pultteja (A)
selkänojaprofiilin molemmilta sivuilta

- Aseta toivottu korkeus.

- Kiristä pultit.

Aseta selkänoja niin, että voit hyödyntää 
integroitua lannetukea!A

= Säätöpultti
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Vahvistettu selkäosa kiinnitetään selkänojaan kaksipuolisella teipillä. Varmista, että kaikki 
merkit ja reiät ovat samassa linjassa. Näin vahvistettu selkäosa pysyy paikoillaan 
selkäosaan kiinnitettävien tukien avulla.

DELFI PRO, RYGG STORLEK 3, FÖRSTÄRKT
285018  Rygg stl. 3 förstärkt, kpl. (Höjd 48 cm) - Zitzi Delfi Pro
285259  Förstärkningsplåt ryggplatta stl. 3 - Delfi Pro

Vahvistettu selkäosa

Kiinnitä vahvistettu 
selkäosa 
kaksipuolisella teipillä 
tälle pinnalle.
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Säädettävä vartalotuki

Säätäminen
• Löysää nuppeja (2 kummalakin puolella,

yht. 4 kpl) ja siirrä vartalotuet toivottuun
asentoon.

• Kiristä nupit.

Vartalotukien asentaminen
Kiinnitä vartalotuet selkänojan uriin oheisilla 
nuppipäisillä pulteilla (katso kuvat). 
Muovinen aluslevy asetetaan vartalotukien 
ja selkäosan väliin, jotta päällinen ei 
vaurioidu.

Nupit
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Sivulle taittuva vartalotuki

Otetanko

Otetangon asentaminen 
Otetanko työnnetään käsinojalevyjen alapuolella sijaitseviin putkiin ja kiinnitetään 
paikoilleen kiristimällä nuppia (A) molemmin puolin. Otetanko voidaan vetää ulos 
vasemmalta puolelta ja kiertää ylöspäin oikean puolen ollessa yhä putkessa.

A 

6

5

Sivulle taittuvan vartalotuen asentaminen 
Asenna vartalotukeen seuraavat osat: pultti (1), 
muovinen aluslevy (2), prikka (3), nuppi (4) 
(katso kuva). Muovinen aluslevy (2) asetetaan 
vartalotuen ja selkäosan väliin estämään 
päällisen vaurioitumista.
Kiinnitä remmi (6) kuvan mukaisesti.

Vartalotuen taittaminen 
Paina nappia (5) ja taita vartalotuki sivuun.

2

3
4

1
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(A) Päätuen kannatin,
4 pulttia tapeilla

C 

Irrota selkänojaprofiilin yläosaan integroitu 
kuusiokoloavain. Aseta päätuenkannatin 
toivotulle korkeudelle ja kiristä pultit (A). 

B - Aseta päätuki päätuenkannattimeen ja 
säädä toivottuun asentoon. Kiristä nuppi (B).

C - Päätuen säätäminen
Löysää säätöpultteja (C) niin, että päätuen 
asennon  säätäminen onnistuu käsin. Säädä 
toivottuun asentoon ja kiristä säätöpultit (C).

Jos päätuen korkeutta pitää säätää. Löysää 
korkeudensäätönuppia (B) ja aseta päätuki 
toivotulle korkeudelle. Kiristä nuppi (B).

(B) Korkeudensäätönuppi

Päätuen asennus ja säätäminen

A - Päätuenkannattimen kiinnitys

= Säätöpultti
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Taittuva päätuenkannatin

A - Taittuvan päätuenkannattaminen asentaminen
Irrota selkänojaprofiilin yläosaan integroitu kuusiokoloavain. Aseta taittuva 
päätuenkannatin toivotulle korkeudelle selkänojaprofiilin uriin. Kiristä pultit.

B - Aseta päätuki taittuvaan päätuenkannattimeen ja säädä toivotulle korkeudelle. 
Kiristä nuppi (A).

C - Päätuen säätäminen
Taittaaksesi päätuen irrota sokkatappi (C) ja taita päätuki toivottuun asentoon. Lukitessa 
taittuvaa päätukea varmista, että sokkatappi lukittuu paikoilleen.

A

C

B
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Sivuttaissuunnassa säädettävä päätuenkannatin

Sivuttaissuunnassa säädettävän päätuenkannattimen kiinnitys
Irrota selkänojaprofiilin yläosaan integroitu kuusiokoloavain. Aseta päätuenkannatin toivotulle 
korkeudelle selkänojaprofiilin uriin. Kiristä pultit.

Aseta päätuki kannattimeen ja säädä toivotulle korkeudelle. Kiristä nuppia.

Päätuen sivuttaissuuntainen säätäminen
Säätääksesi päätukea sivuttaissuunnassa löysää säätöpultteja (A) (2 kpl). Jos tarvitset 
lisäsäätöä löysää pultteja (B) (4kpl). Kiristä kaikki pultit.

B

A
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HeadActive kannatin

Otsapannan kannatin

A A

A

A

A

A

B

B

B

Muiden päätuenkannattimien asennus

Löysää pultit (A) ja irrota päätuki kiinnitystelineestä. Kiinnitä kannatin pulteilla (B) ja 
kiristä pultit. Kiinnitä päätuki uudelleen kiinnitystelineeseen ja kiristä pultit (A).

Headpod kannatin
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A

B

E

C
D

B

A

B

E

C
D

B

Lantiotuki

Lantiotuen kiinnitys
Ennen lantiotuen kiinnitystä poista paksu aluslevy (A) irrotamalla ruuvi (B) ja vetämällä se 
ulos. Aseta lantiotuki kohtaan, jossa paksu aluslevy (A) sijaitsi ja kiinnitä paikoilleen ruuvilla 
(B).

Lantiotuen säätäminen
Lantiotuen kulman säätämiseksi löysää ruuveja (B), (C), tai (D), riippuen haluamastasi 
asetuksesta. Lantiotukilevyn korkeuden säätämiseksi irrota ruuvit (E) ja aseta levy toivotulle 
korkeudelle. Kiristä ruuvit (E) uudelleen.
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Lantion sivutuki

Irrota kaksi ruuvia, jotka kiinnittivät reisiosan istuinalustaan. Korvaa ruuvit mukana 
tulevilla astetta pidemmillä (5mm) ruuveilla. Asentaessa lantion sivutukea aseta 
sivutuki jalkaosan ja istuinalustan väliin (kahdelle Sharkylle tarkoitetun mustan profililin 
väliin) kuvan osoittamalla tavalla niin, että lantion sivutuki nojaa istuinalustaa vasten. 
Valitse käyttämäsi lantion sivutuen urat sen mukaan, kuinka edessä tai takana haluat 
tuen olevan. Säädä vielä sivutuki leveyssuunnassa toivottuun asentoon ennen ruuvien 
lopullista kiristämistä. 
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A

Lantiovyön säätäminen
Säätääksesi lantiovyön paikkaa löysää säätöpultteja (A) ja aseta toivottuun kohtaan. 
Kiristä pultit (A).

Lantiovyön kiinnitys
Kiinnittäessä lantiovyötä käytä tri-glide(kolmiliuku)-solkea. Kiinnitys tri-glide 
(kolmiliuku) -metodilla esitetään kuvassa alla.

Tri-glide (kolmiliuku) -metodi

Lantiovyö

Varmista, ettei vyö ole puristuksessa kiinnitysalustan ja kalusteen välissä.
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Ylävartalovöiden kiinnittäminen

Yläkiinnikkeiden kiinnittäminen - A
Irrota selkänojaprofiilin yläosaan integroitu 
kuusiokoloavain. Aseta yläkiinnikkeet toivotulle 
korkeudelle ja kiristä säätöpultit.

Yläkiinnikkeiden säätäminen
Löysää pultteja ja säädä toivottuun asentoon. 
Yläkiinnikkeiden korkeus tulee säätää hieman 
hartiatason yläpuolelle. Kiristä pultit.

Remmin kiinnitys
Vedä remmi uran läpi solkeen. Käytä mukana 
tulevia Tri-glide -solkia (E).

Vetosuunnan ja leveyden säätäminen
Löysää yläkiinnikkeen pultteja ja säädä korkeus. 
Kiristä ylempi pultti.
Säädä kulma toivottuun asentoon ja kiristä 
alempi pultti.E 

Yläkiinnike (A)

(B) Alakiinnikkeet tulevat standardimallin mukana

Vaihtoehtoiset alakiinnikkeet 
(valinnainen 285140)

Varmista, että niskalle jää tarpeeksi tilaa 
ja että pehmusteet ovat oikeilla 
paikoillaan ja että vyön paine on sopiva!

! !

= Säätöpultti
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Käsinojat

Kiinnittä käsinojat tuolin sivussa oleviin kiinnittimiin. Kiristä pultit (A).

Leveyden säätäminen: Löysää pulttia (A) ja säädä toivottuun asentoon. Kiristä pultti. 
Syvyyden säätäminen: Irrota pultti (B) ja (C) ja säädä toivottuun asentoon. Kiinnitä pultit 
uudelleen ja kiristä.
Asteen säätäminen: Löysää pultti (C) ja säädä toivottuun asentoon. Kiristä pultti.
Korkeuden säätäminen, käsinojanlevy: Löysää nuppi (D) ja säädä toivotulle 
korkeudelle. Kiristä nuppi.
Kulman säätäminen, käsinojanlevy: Löysää nuppi (E) ja säädä toivottuun kulmaan. 
Kiristä nuppi.

A

C

D

E

B

D

E

= Säätöpultti
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st

Selkäosaan kiinnittettävät käsinojat

Selkäosaan kiinnitettävien käsinöjien kiinnittäminen
Ennen käsinojien kiinnitystä irrota selkänojaprofiilin yläosaan integroitu kuusiokoloavain 
sekä mahdollisesti muita selkänojaprofiiliin kiinnitettyjä lisävarusteita, kuten päätuki, 
yläkiinnikket sekä työntökahva.
Löysää ruuvit (A) ja loitonna käsinojia (B) poispäin päästäksesi käsiksi ruuveihin (C) 
kiinnittimen reikien kautta. Löysää ruuveja (C) tarpeeksi liu'uttaaksesi tappimutterin (D) 
selkänojaprofiilin uriin. Säädä kiinnitin toivotulle korkeudelle ennen ruuvien (C) kiristämistä. 
Säädä käsinojat (B) toivotulle leveydelle ja kiristä ruuvi (A). Kiinnitä uudelleen irrottamasi 
muut lisävarusteet.

Korkeuden säätäminen
Löysää ruuveja (C) ja säädä toivotulle korkeudelle. Kiristä ruuvit.

Leveyden säätäminen
Löysää ruuveja (A) ja säädä toivotuun asentoon. Kiristä ruuvit.

Vertikaalisen kulman säätäminen
Löysää kahvaa (E) ja säädä käsinoja toivottuun kulmaan. Kiristä kahva (E).

Sivuttaiskulman säätäminen
Löysää ruuveja F ja säädä toivottuun asentoon. Kiristä ruuvit.

Kuppi käsinojien asennus: Käsinojat on asennettava kuvan mukaisesti siten, että 
korkeat sivut ovat ulospäin, poispäin kehosta. 

 F
A

B

D

C
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Sorminuppi (A) Prikka (B)   Pultti (D)

Justeringsnyckel

Spakvred

Sargsprint, olika storlekar

Vagnsbult

Fingervred utv gänga

Fingervred inv gänga

Ryggbricka

DistanserBricka

Justeringsnyckel

Spakvred

Sargsprint, olika storlekar

Vagnsbult

Fingervred utv gänga

Fingervred inv gänga

Ryggbricka

DistanserBricka

Justeringsnyckel

Spakvred

Sargsprint, olika storlekar

Vagnsbult

Fingervred utv gänga

Fingervred inv gänga

Ryggbricka

DistanserBricka

 4kpl     4kpl 4kpl

Kiinnittäessä olkavarren tukea pultit on vaihdettava mukana tuleviin 
pidempiin pultteihin. Säädettäessä olkavarren tukea myös vartalotuet 
löystyvät.

! !

A B C E

F

F

A B C D

F

F

A B C D

Olkavarren tuki

Olkavarren tuen kiinnittäminen
Kiinnitä olkavarren tuki sorminupin (A), prikan (B) ja pultin (D) avulla. Huomioi, että pultit on 
vaihdettava pidempiin mukana tulleisiin pultteihin. Työnnä pultti (D) vartalotuen ja selkälevyn 
läpi ja kiinnitä se olkavarren tuen uriin (C), prikkaan (B) ja viimeisenä sorminuppiin (A). 

Korkeuden säätäminen 
Löysää sorminuppia (A) ja säädä olkavarren tuki toivotulle korkeudelle. Kiristä nuppi.

Leveyden säätäminen 
Löysää ruuveja (E) ja säädä toivottuun asentoon. Kiristä ruuvit.

Pehmuste 
Kun pehmuste vaatii puhdistamista, vedä kangas olkavarren tukilevystä venyttämällä 
pehmusteen takana olevaa elastista materiaalia. Pehmusteen takaisinlaitoissa vedä 
pehmuste olkavarren tukilevyn yli ja varmista, että se on oikealla kohdalla.

A B C D DE

F

F
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Älä nosta tuolia pöydän 
etuosasta!! !

Kiinnitysleveydet 
Valitse kolmesta kiinnitysreiästä

Pöytä

Pöydän kiinnittäminen 
Aseta pöytä käsinojien päälle. Käännä pöydän lukitusvivut käsinojanlevyjen alle. Lukitusvipua 
on käännettävä kunnes se on käsinojalevyn ulkoreunan sisäpuolella.

Kiinnitysreikien muuttaminen
Käytettävissä on 3 kiinnitysleveyttä. Leveys säädetään vaihtamalla lukitusvivun 
kiinnitysreikää, joka sijaitsee käsipehmusteen alla pöydän takaosassa. Perusmallissa 
lukitusvipu on kiinnitetty keskimmäiseen kiinnitysreikään. Pöydän käsipehmusteen takaosaa 
on nostettava ennen kiinnistyleveyden säätöä.



25Käyttöohje Zitzi Delfi Pro www.anatomicsitt.com  | +46 11 16 18 00

Asento 1

Asento 2

Asento 3

A

B

C

1) Vedä pöytää eteenpäin
2) Nosta ja taita sivuun
3) Taita loppuun asti niin, että pöytä roikkuu. Työnnä pöytä takaisin kohdalleen.

Taitettava pöytä

Taitettavan pöydän kiinnittäminen 
Työnnä pöydän kiinnitystanko (A) putken (B) läpi. Putki (B) sijaitsee käsinojan alapuolella. 
Liu'uta pöytä toivottuun kohtaan käsinojalevyjen päälle. Lukitse pöytä kiristämällä 
sorminuppi (C).

Pöydän taittaminen sivuun
Taittaaksesi pöydän sivuun löysää ensin hieman sorminuppia (C). Nosta pöytää hieman ja 
vedä eteenpäin. Nosta pöytää yhä enemmän ja taita se sivuun. Kun pöytä on 
alhaisimmassa asennossaan, työnnä kiinnitystankoa takaisinpäin ja kiristä sorminuppi (C). 

Älä unohda kiristää sorminuppia (C) pöydän taittamisen jälkeen. Taittaessa 
pöytää varmista, että pöytää on vedetty tarpeeksi eteenpäin, jotta se ei 
vahingoita tuolin käyttäjää.

! !
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D

D

D

Vahvistettu pöytä

Vahvistetun pöydän kiinnittäminen
Työnnä kiinnitystanko (A) putken (B) läpi. Putki (B) sijaitsee käsinojan alapuolella. Liu'uta 
pöytä toivottuun kohtaan käsinojalevyjen päälle.

Lukitse pöytä paikoilleen kiristämällä sorminuppi (C). Käännä lukitusvipua, kunnes se on 
käsinojalevyn ulkoreunan sisäpuolella.

Vahvistetun pöydän kiinnitysleveyden säätäminen
Käsinojien leveyden säätämisen sijaan voit säätää pöydän kiinnitystelinettä, jotta se sopisi 
käsinojien alapuolella oleviin kiinnitysputkiin. Säädä kiinnitysleveys löysäämällä hieman 
ruuveja (D) ja säätämällä kiinitysteline toivottuun asentoon. Kiristä ruuvit (D).

Jos pöydän kiinnitystelineen säätö ei riitä pöydän oikean kiinnitysleveyden 
saavuttamiseksi, käsinojien leveyden säätäminen voi olla tarpeen.! !

Vahvistettu pöytä 
alhaaltapäin kuvattuna

Lukitusvipu

C

A

B
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Pöydän kiinnittäminen
Aseta pöytä käsinojalevyjen päälle ja käännä lukitusvipuja (A) kohti käsinojalevyjä (B), 
kunnes ne ovat käsinojalevyn ulkoreunan sisäpuolella.

Puolipöytä

B A

A

B

Pohjetuki

Löysää pultteja (A) ja säädä toivottu korkeus ja syvyys. Kiristä pultit. 
Löysää (vapauta) pultteja (B) pohjetuen leveyden säätämiseksi. Kiristä 
pultit.

= Säätöpultti
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8

Jalkatuen kiinnittäminen - A 
Aseta jalkatuki neliöputkeen. Lukitse paikoilleen 
kiristämällä lukituspultti (A).

Polvinivelen säätäminen - B 
Löysää kulmansäätönuppia (B) ja säädä 
toivottuun asentoon. Kiristä nuppi. 

Tärkeää - Hammasrattaiden on sovittava 
limittäin yhteen. Kiristä pultti huolellisesti!

Jalkalevyn kulman säätäminen - C
Löysää nuppi (C) ja säädä toivottuun asentoon. 
Kiristä nuppi.

Jalkalevyn korkeuden säätäminen - D 
Löysää nuppi (D) ja säädä toivotulle korkeudelle. 
Kiristä nuppi.

(C) Jalkatuen kulmansäätöpultit

(D) Jalkatuen korkeudensäätöpultit

(A) Jalkatuen kiinnityspultti

(B) Polvinivelen kulmansäätönuppi

Jalkatuki

Polvinivelen nuppi

= Säätöpultti
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8

Jalkatuen kiinnittäminen - A 
Aseta jalkatuki neliöputkeen. Lukitse paikoilleen 
kiristämällä lukituspultti (A).

Polvinivelen säätäminen - B 
Löysää kulmansäätönuppia (B) ja säädä 
toivottuun asentoon. Kiristä nuppi.

Tärkeää - Hammasrattaiden on sovittava 
limittäin yhteen. Lukitse pultti huolellisesti!

Jalkatuen korkeuden säätäminen - C 
Löysää pultit (C+D) ja säädä toivotulle 
korkeudelle. Kiristä pultit.

(A) Lukituspultti

(C) Pultti

(D) Pultti

Erilliset jalkalevyt

= Säätöpultti

(A) Jalkatuen kiinnityspultti

(B) Polvinivelen kulmansäätönuppi
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(A) 
Polvinivelen 
nuppi

(D) Jalkalevyn säätäminen

(C) Jalkanivelen kulmansäätö
(B) Jalkalevyn 
korkeudensäätö

Jalkatuen 
kiinnityspultti

Säädettävä yhtenäinen jalkalevy

Polvinivelen kulman säätäminen - A 
Löysää nuppia (A) ja säädä toivottuun asentoon. Kiristä nuppi.

Jalkalevyn korkeuden säätäminen - B 
Löysää nuppia (B) ja säädä toivotulle korkeudelle. Kiristä nuppi.

Jalkanivelen kulman säätäminen - C
Löysää pultteja (C) ja säädä toivottuun asentoon. Kiristä pultit.

Jalkalevyn säätäminen - D
Jalkalevyn leveyttä ja syvyyttä voidaan säätää. Löysää pultit (D) ja säädä toivottuun 
asentoon. Kiristä pultit.

= Säätöpultti
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(C) Jalkanivelen kulman säätäminen

(B) Jalkalevyn
korkeuden
säätäminen

(D) Jalkalevyn säätäminen

Säädettävät erilliset jalkalevyt

Polvinivelen kulman säätäminen - A 
Löysää pulttia (A) ja säädä toivottuun asentoon. Kiristä pultti.

Jalkalevyn korkeuden säätäminen - B 
Löysää nuppi (B) ja säädä toivotulle korkeudelle. Kiristä nuppi.

Jalkanivelen kulman säätäminen - C
Löysää pultteja (C) ja säädä toivottuun asentoon. Kiristä pultit.

Jalkalevyn säätäminen - D
Jalkalevyn leveyttä ja syvyyttä voidaan säätää. Löysää pultteja (D) ja säädä toivottuun 
asentoon. Kiristä pultit.

(A) 
Polvinivelen 
nuppi

Jalkatuen 
kiinnityspultti
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Jalkatuen kiinnittäminen - A 
Aseta jalkatuki neliöputkeen ja lukitse paikoilleen 
kiristämällä lukituspulttia (A).

Polvinivelen kulman säätäminen - B
• Löysää nuppia (B)
• Säädä toivottuun
asentoon
• Kiristä nuppi (B)
Jalkalevyn korkeuden säätäminen - C
• Löysää nuppia (C)
• Säädä toivotulle
korkeudelle
• Kiristä nuppi (C)
Jalkalevyn kulman säätäminen - D
• Löysää pulttia (D) ja säädä toivottuun
asentoon.
• Kiristä pultti (D)

Joustava jalkatuki
Zitzi Delfi Pro voidaan varustaa joustavalla jalkatuen 
sovittimella, joka ehkäisee spastisuutta ja mahdollistaa 
dynaamisen istuma-asennon.

Korkeuden säätäminen
Löysää pultteja (A) ja säädä toivotulle korkeudelle. Kiristä 
pultit.

Jalkatuen kulman säätäminen
Löysää pultteja (B) ja säädä toivottuun asentoon. Kiristä 
pultit.

C

B A

A

B

Parhaan mahdollisen jouston saavuttamiseksi jalkatuen tulee osoittaa alaspäin.! !

D

 Ylöstaittuva jalkalevy

Joustava jalkatuen sovitin

= Säätöpultti



33Käyttöohje Zitzi Delfi Pro www.anatomicsitt.com  | +46 11 16 18 00

A

C

D

B

E

F

G

H

I

A

C

D

B

E

F

G

H

I

Jalkakaukalo keskiputkella

Jalkakaukalon kiinnittäminen keskiputkiseen jalkatukeen erillisenä tilauksena
Korvaa vanha jalkalevy toimitetulla jalkalevyllä. Jalkakaukalo on suunniteltu sekä keski- että 
kaksiputkiseen jalkatukeen sopivaksi, joten siihen on porattava reikiä riippuen käytettävästä 
jalkalevystä.
Kiinnitä jalkakaukalo asettamalla jalkakaukaloon (B) kiinnitetty mutteritappi (A) jalkatuen 
keskiputkenprofiiliin (C). Aseta jalkatuki (D) toivotulle korkeudelle ja kiristä nuppi (E).

Säädä jalkakaukalon korkeus ja leveys löysäämällä pultteja (F) ja (G). Muovinen pidin (H) 
asetetaan uran (I) läpi. Kiinnitä lopuksi mukana tulleet päälliset ja varmista, että kaikki pultit 
ovat kiristetyt.

Jalkakaukalon kiinnittäminen, kun jalkatuki on tilattu yhdessä kaukalon kanssa
Kiinnitä jalkakaukalo asettamalla jalkakaukaloon (B) kiinnitetty mutteritappi (A) jalkatuen 
keskiputkenprofiiliin (C). Aseta jalkatuki (D) toivotulle korkeudelle ja kiristä nuppi (E).
Säädä jalkakaukalon korkeus ja leveys löysäämällä pultteja (F) ja (G). Muovinen pidin (H) 
asetetaan uran (I) läpi. Lopuksi kiinnitä mukana tulleet päälliset ja varmista, että kaikki pultit 
ovat kiristetyt.

Muovinen pidin (H) voidaan korkeuden säätämisen jälkeen leikata tai 
kuumentaa ja taittaa jalkalevyn alle. Jalkalevyn alta löytyy porausmerkit.! !
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A

B

A

B

Tekniset tiedot

Keskiputkisesta kaksiputkiseen

Vaihto keskiputkisesta kaksiputkiseen ja takaisin
Oletusarvona jalkakaukalot kokoa 2,3 ja 4 ovat asetettu kaksiputkisille ja koko 1 
keskiputkisille jalkatuille.

Vaihto putkivariaatioiden välillä tehdään kääntämällä kulmalevyä (A) 180 astetta 
ja vaihtamalla mutteritapin (B) puolta.

Koko

1

2

3

4

Yhtenäinen/erillinen jalkalevy

990041 / 990046 

990042 / 990047

990043 / 990048

990044 / 990049

Korkeus (A)

140 mm

170 mm

205 mm

235 mm

Syvyys (B)

130 mm

160 mm

190 mm

240 mm

A

B
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A

A
A

A

B BC C

B BC C

A

A
AA

C

CB B

CBB

C

A

A

BB

BB

Porausohjeet yhtenäiselle jalkalevylle

Size 1

Size 3

Size 2

Size 4

(A)
Delfi Pro & Anatomic Sits 

keskiputkinen

(A)
Delfi Pro & Anatomic Sits 

keskiputkinen

(A)
Delfi Pro & Anatomic Sits 

keskiputkinen

(A)
Anatomic Sits 

keskiputkinen

(B)
Seabass Pro 
kaksiputkinen

(B)
Seabass Pro 
kaksiputkinen

(B)
Anatomic Sits
kaksiputkinen

(C)
Clozitt

kaksiputkinen

(C)
Anatomic Sits & 

Clozitt
kaksiputkinen
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B B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

BB

BB A

A A

B

B

B

BA A

A A

A A

A

A

A

A

(A)
Delfi Pro & Anatomic Sits 

keskputkinen

(A)
Delfi Pro & Anatomic Sits 

keskiputkinen

(A)
Delfi Pro & Anatomic Sits 

keskiputkinen

(B)
Anatomic Sits 
kaksiputkinen

(B)
Seabass Pro, Clozitt 

& Anatomic Sits 
kaksiputkinen

(B)
Seabass Pro, Clozitt, 

Anatomic Sits & Sharky Pro 
kaksiputkinen

(A)
Anatomic Sits 
kaksiputkinen

Porausohjeet erillisille jalkalevyille

Size 1

Size 3

Size 2

Size 4



37Käyttöohje Zitzi Delfi Pro www.anatomicsitt.com  | +46 11 16 18 00

Jalkalevyssä on valmiina kiinnitysreiät nilkkamansetille.
Säädettävän jalkatuen kiinnitysreiät sijaitsevat jalkalevyn alapuolella.

Varmista, että pehmusteet ovat oikeissa paikoissa!! !

Nilkkamansetti

A

1) Irrota kuusiokoloavain selkänojaprofiilin yläosasta
2) Aseta tappimutterit (A) selkänojaprofiilin uriin.
3) Kiristä pultit, kun toivottu korkeus on säädetty.

Työntökahva
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A) Irrota selkäosan vuori
B) Kiinnitä lannetuki (merkityn alueen sisälle mukana tulevalla Velcro tarranauhalla.
C) Laita selkäosan vuori takaisin paikoilleen.

Lannetuki

 Lannetuki 

Lämmityslaite ylläpitää kehon lämpötilää ja estää kylmettymistä viileässä ilmassa.
Lämmityslaite sammuu automaattisesti saavuttaessaan kehon lämpötilan. Jos lämpötila 
laskee, lämmityslaite käynnistyy automaattisesti ja lämmittää uudelleen kehonlämpöiseksi.  

Lämmityslaite

A) Istuinlevy
B) Selkälevy
C) Akku ja käsiohjain

• Lämmityslaite on
kiinnitetty vuoreen Velcro
tarranauhalla.

B A

C
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C

A

Huomioi päätukea kiinnittäessä, että päätuenkannatin kiinnitetään yhteen 
leikkikaarenkannattimen kanssa. Käytä pidempiä pultteja (B) ja jousiprikkaa.

 it 

Leikkikaari

Leikkikaarenkannatin kiinnitetään selkänojaprofiiliin. Vaihda selkänojaprofiilin yläosan 
päätysuojukset leikkikaaren mukana tuleviin suojuksiin. (Suojukset ovat valmiiksi poratut 
helpottamaan kiinnitystä). Aseta leikkikaari kannatimen profiiliin (D). Kiinnitä 
leikkikaarenkannatin selkänojaprofiiliin (C). Työnnä leikkikaari alas ja lukitse paikoilleen 
kiristämällä sorminuppeja (A).

D

B
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Aurinkosuojan kiinnittäminen
Poista päätuki. Löysää pultit (A) ja aseta 
tappimutterit (B) selkänojaprofiiliin. Säädä 
toivotulle korkeudelle ja kiristä pultit. 
Aurinkosuoja voidaan irrottaa 
kannattimesta löysäämällä nuppia (C) ja 
vetämällä suojaa sivuun. 

Aurinkosuoja

A

B

C

Kiinnitysruuvi, puulevy, paksu aluslevy ja mutteritappi.
Aseta kaikki neljä mutteritappia profiiliin kuvan osoittamalla tavalla. Kiristä ruuvit.

Istuinlevy
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Reikäkuvio

Vedä alaspäin

Vetosuunta

Nuppi

Huom! Varmista, että istuinjärjestelmä on napsahtanut levyyn kiinni 
kunnolla ja että olet kiristänyt nupin.! !

Alustaan kiinnittäminen

Kiinnityslevyllä: 
Kiinnitä kiinnityslevy alustan levyyn mukana 
tulleilla pulteilla, prikoilla ja muttereilla.

Delfi Pro:n kiinnittäminen: Istuinjärjestelmä 
kiinnitetään alustaan kiinnityslevyn avulla. 
Kiinnityslevyssä on 2 pulttia, jotka pitävät 
istuinjärjestelmän paikoillaan. Kiinnityslevyn 
alapuolella sijaitseva nuppi varmistaa, että 
istuinjärjestelmä ei liiku paikoiltaan. 

Työnnä istuinjärjestelmä kiinni aluslevyyn 
kuvan osoittamalla tavalla, kunnes kuulet 
napsahduksen. Kiristä istuimen alapuolella 
oleva nuppi kiertämällä sitä myötäpäivään. 
Näin varmistat, että istuinjärejstelmä pysyy 
paikallaan. 
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Universaali kiinnitysmekanismi

Universaalilla kiinnitysmekanismilla kiinnittäminen
Kiinnitä ensin aluslevy (A) alustaan mukana tulevilla pulteilla, prikoilla, ja muttereilla (B).

Kiinnitä sovitinlevy (C) työntämällä mutteritapit (D) istuinjärjestelmän pohjan uloimpiin uriin. 
Aseta toivottuun kohtaan ja kiristä pultit (E).

Kohdista kiinnitetyt levyt ja työnnä ne yhteen. Istuinjärjestelmä on kunnolla varmistettu, kun 
kuulet napsahduksen.

Huom!  
Varmista, että istuinjärjestelmä on turvallisesti kiinni ennen käyttöä.! !

 

 
 

  
 

 

Kiinnitä Sharky Pro tähän
Kiinnitä Delfi Pro tähän 

Muoviset aluslevyt tälle puolelle

A

B

B

B

C

D

E

Universaalia kiinnitysmekanismia käytettäessä istuinjärjestelmän 
takana sijaitseva turvaremmi tulee kiristää alustan työntökahvan (tai 
vastaavan) ympärille.

! !
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Huolto-ohjeet

Huolto-aikaväli
Laitteen toimivuuden varmistamiseksi säännölliset huolto- ja tarkistustoimenpiteet ovat 
tarpeen. Huollon tarve riippuu sekä käytön säännöllisyydestä että kulumista.
Tarkista kaikki liikkuvat osat ja kiinnittimet kulumien varalta. Huollon tulee aina olla 
ammattilaisten ja pätevien henkilöiden tekemää. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteys 
maahantuojaan.

Puhdistus- ja pesu-ohjeet
Muovi- ja metalliosat voi pyyhkiä kostealla pyyhkeellä tai desinfiointi-aineilla. Ole 
ympäristöystävällinen, käytä biohajoavia pesuaineita!
Pehmusteet, kankaat ja vyönpehmusteet pestään 60° asteen hienopesulla. Älä kuivaa 
kuivausrummussa. Kuivauskaappia voi käyttää. Noudata pesulapuissa olevia ohjeita. Samat 
pesu-ohjeet pätee Anatomic SITT AB:n valmistamiin ylävartalovöihin ja lantiovöihin.

Tarkista laitteen kunto säännöllisesti ja tee huoltotoimenpiteitä tarpeen mukaan. 

Kaasujousta tulee käyttää säännöllisesti
Kaasujousta tulee käyttää säännöllisesti sen toimivuuden ylläpitämiseksi. Jousi tulisi 
aktivoida vähintään 6 kuukauden välein. Kaasujousi tulee säilyttää niin, että mäntä osoittaa 
alaspäin. Muutoin kaasujousen tiiviste voi rikkoutua ja jousen toiminta lakata.

Työkalu
Säätöihin tarvittava kuusiokoloavain (4mm) on integroitu selkänojaprofiilin yläosaan.

Takuu
1 vuosi valmistusvirheiden osalta. Lisätietoja takuusta sivulla 46.

Yhdistelmäkäyttö
Zitzi Delfi Pro ja sen lisävarusteet ovat CE-merkittyjä tuotteita, joita voidaan yhdistää kaikkiin 
tässä ohjekirjassa esitettyihin lisävarusteisiin. Zitzi Delfi Pro on yhteensopiva Zitzi Flipper 
Pro Flex, Zitzi Seabass Pro, Guppy ja Snapper -alustojen kanssa. Muita yhdistelmiä varten 
ota yhteys maahantuojaan.

Varaosat 
Zitzi Delfi Pro:n CE-merkinnän voimassaolon säilyttämiseksi istuinjärjestelmään saa 
asentaa vain Anatomic SITT AB:n toimittamia varaosia.
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Kunnostaminen uudelleen käyttöön
Istuinjärjestelmän kunnostamisen saa suorittaa ainoastaan alkuperäisillä Anatomic 
SITT AB:n varaosilla.

Merkintä
Zitzi Delfi Pro ja sen lisävarusteet ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tuotteen yksilöllinen 
sarjanumero on sijoitettu selkäosan vapautusmekanismin alla sijaitsevaan muovilevyyn. 
Tämä sarjanumero tulee mainita tuotteeseen liittyvissä yhteydenotoisssa.

Kierrätys 
Käytetty osa tai tuote tulee purkaa ja hävittää. Osat tulee lajitella materiaalityypin mukaan 
metalleihin, muoveihin, ja palaviin aineisiin (tekstiilit). Kaasujousi lajitellaan 
ongelmajätteeksi.

Yhteenveto ja tarkastukset

Tarkastustoimenpiteet
Suorita alla mainitut tarkastustoimenpiteet säännöllisesti ja ennen tuotteen 
käyttöä.

Huom! Kunnostaessa tuotetta varmista, ettei laitetta ole 
kustomoitu, ennen laitteen luovutusta uudelle käyttäjälle.

• Varmista säännöllisesti, että kaikki pultit ovat tiukasti kiinni.

• Tarkista säännöllisesti pehmusteet, vyöt ja remmit kulumien varalta.

• Varmista, että alustan tasapaino on hyvä.

• Varmista, että kaikki lisävarusteet on säädetty oikeille asetuksille, jotta tuolin
käyttäjällä on hyvä istuma-asento.

• Kiinnittäessä istuinjärjestelmää alustaan, älä aseta käyttäjää tuoliin ennen kuin olet
kuullut kiinnityksestä kuuluvan napsahduksen.
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Adaptaatio ja kustomointi

Ohjesäännöt ja suositukset 
Aina, kun Delfi Pro:hon tehdään muutoksia, on tehtävä arviointi määrittämään, onko 
kyseessä adaptaatio vai kustomointi.

Adaptaatio on tuotteeseen CE-merkinnän puitteissa tehty muutos. Kaikki muut muutostyöt 
ovat kustomointeja. Adaptaation voi tehdä ainoastaan tehtävään päteväksi katsottu henkilö 
ja se tulee tehdä ammatimaisesti. Tuotteen CE-merkintä tarkoittaa sen täyttävän kaikki 
olennaiset eurooppalaiset turvavaatimukset. 

Huomio, että apuvälineen adaptaatiota sekä kustomointia tulee seurata riskianalyysi. 
Tuotteen käyttö ei saa ikinä muuttua vaaralliseksi adaptaation jälkeen.

Tietylle käyttäjälle adaptoituun tuotteeseen tulee liittää ilmoitus adaptaatiosta, jotta tuotetta 
ei erehdytä luulemaan perusmalliseksi.

Delfi Pro:n sallitut adaptaatiot
Huomio, että apuvälineen adaptaatiota sekä kustomointia tulee seurata riskienarviointi. 
Tuotteen käyttö ei saa ikinä muuttua vaaralliseksi adaptaation jälkeen.

Jalkatukiprofiilien lyhentäminen
Jalkatukiprofiilia voi lyhentää käyttäjälle paremmin sopivaksi.

Selkänojaprofiilin lyhentäminen
Selkänojaprofiilia voi lyhentää käyttäjälle paremmin sopivaksi. Selkänojaprofiiliin pituuden 
pitää kuitenkin aina mahdollistaa kaikkien profiiliin kiinnitettävien kannattimien asennus.
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Myyntiehdot

Takuu
Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä. Takuu 
mitätöityy, jos tuoteteeseen on kohdistunut ulkoisia tekijöitä tai vääränlaista tai huolimatonta 
käsittelyä. Virheellinen tuote on palautettava takuukäsittelyä varten. Liitä mukaan 
alkuperäisen toimituksen lähetyskirja. 

Takuuvaatimus 
Kuvaile virhe ja mahdollinen syy mahdollisimman tarkasti. Vaadi korjaus tai korvaus takuun 
alaisena. Liitä kopio tilauksesta ja pyydä tuotteen palauttamista korjausten jälkeen. Liitä 
toimitusosoite, kontaktihenkilö ja puhelinnumero.

Varmista, että pakkaat tuotteen huolella suojataksesi sitä lisävaurioilta kuljetuksen aikana. 
Ota ylös kuljetuksen seurantakoodi mahdollisten ongelmien varalta. 

Tuotepalautus 
Virheellisten tilausten tai toimitusten sattuessa tuote tulee palauttaa 20 päivän sisällä 
toimituspäivästä. Liitä kopio lähetyskirjasta ja laskusta. Mainitse palautuksen syy.

Varmista, että pakkaat tuotteen huolella suojataksesi sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Ota 
ylös kuljetuksen seurantakoodi mahdollisten ongelmien varalta.

Yli 20 päivää toimituspäivän jälkeen palautetuista tuotteista hyvitetään 80% laskutusarvosta

Yli 60 päivää toimituspäivän jälkeen palautetuista tuotteista hyvitetään 60% laskutusarvosta

Yli 150 päivää toimituspäivän jälkeen palautetuista tuotteista hyvitetään 40% laskutusarvosta

Yli 360 päivää toimituspäivän jälkeen palautetuista tuotteista ei anneta hyvitystä

Kustomoituja tuotteita ei voi palauttaa.
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Tekniset tiedot DELFI PRO

Päätuki

Istuinosa

Abduktio:
Kaikki koot 0° ja +18° välillä 
Adduktio:
Kaikki koot  0° ja -9° välillä

 A  x   B  
Koko 1 230 x 75 mm 
Koko 2 230 x 75 mm 
Koko 3 230 x 75 mm 
Koko 4 330 x 75 mm 

C 
Koko 1 140 - 205 mm 
Koko 2 140 - 205 mm 
Koko 3 190 - 280 mm 
Koko 4 190 - 280 mm

Käsinoja

perus

pitkä

A

B

B

  A  B 
 220 x 150 mm
 280 x 160 mm
 240 x 190 mm 

Päätuki koko 1
Päätuki koko 1 pitkä 
Päätuki koko 2
Päätuki koko 2 pitkä    280 x 210 mm

A

Koko 1
70 - 100 
24, 27, 30 
17 - 26
17 - 27

Koko 0
60 - 80 
24, 27, 30 
14 - 20
17 - 27

Koko 2
90 - 130 
28, 31, 34 
24 - 33
24 - 34

Zitzi Delfi Pro
Käyttäjän pituus:
Istuinleveys (A):
Istuinsyvyys (B):
Kainalonkorkeus (C):

Lantiotuki

               A  x  B
Koko 1 - 150 x 70 mm 
Koko 2 - 200 x 100 mm

Lantion sivutuki       

               A  x  B
Koko 1 - 160 x 130 mm 
Koko 2 - 175 x 160 mm

Koko 3
120 - 160 
32, 35, 38 
31 - 40
30 - 40

Koko 4
140 - 170 
32, 35, 38 
36 - 45
30 - 40

         A  x   B  
Jalkalevy koko 0 320 x 260 mm 
Jalkalevy koko 1 315 x 195 mm
Jalkalevy koko 2 345 x 225 mm  
Jalkalevy koko 3 380 x 260 mm
Jalkalevy koko 4  380 x 310 mm

Er. säädettävä  koko 1 155 x 190 mm
Er. säädettävä  koko 2 160 x 220 mm
Er. säädettävä  koko 3 180 x 255 mm

Säädettävä koko 1   155 x 190 mm
Säädettävä koko 2   160 x 220 mm
Säädettävä koko 3   180 x 255 mm

B

A

B

A
Jalkalevy

B

A

B

A

B

A

B

A

B

D

C

A

Koko 1 
Koko 2 
Koko 3 

Koko 1 
Koko 2 
Koko 3 
Koko 4 

   Mitat
  A  B C D
480 x 450 x 240 x 250 mm 
540 x 515 x 260 x 290 mm 
570 x 570 x 280 x 340 mm

   Mitat
  A  B C D
380 x 450 x 230 x 260 mm 
430 x 510 x 260 x 300 mm 
490 x 580 x 300 x 340 mm 
540 x 640 x 330 x 380 mm 

Erillinen koko 1 155 x 190 mm
Erillinen koko 2 160 x 220 mm
Erillinen koko 3 180 x 255 mm

Windswept: 
mahdollinen kulma 9o

Windswept Abduktio/Adduktio Alaraajan pituusero

Mitataan istuinosan päältä

B

A

B

A

Lonkankulma kaikki koot -10° ja  +30° välillä                Kaikki mitat senttimetreinä (cm)
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 1
31

 
 1

60
 

 2
14

 
 1

37
 

 1
27
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 157  173 

 3
3 

 4
3 

 5
2 

 E 

 D
 

 A
 

 C
 

 B 

A

B

B

A
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Puolipöytä

A

C
B

A B

C
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Tekniset tiedot DELFI PRO

SÄÄDETTÄVÄ SELKÄOSA
Kaikki mittaukset sisältävät vuorauksen

Selkäosan leveys

B   x   E 
Selkä koko 0    31 x 21 cm 
Selkä koko 1    34 x 21 cm 
Selkä koko 2    39 x 26 cm 
Selkä koko 3    45 x 29 cm

Back 0 Back 1 Back 2 Back 3

Vartalotuki koko  0 17 - 26 17 - 26 19 - 28 21 - 30*

Vartalotuki koko  1 17 - 26 17 - 26 19 - 28 21 - 30*

Vartalotuki koko  2 19 - 28 19 - 28 21 - 30 23 - 30*

Vartalotuki koko 3 19 - 28* 19 - 28* 21 - 30* 23 - 32

S i kokoonpano merkitty harmaalla. 

Ei a inen korkeus säätö

VARTALOTUEN SÄÄDÖT (A) cm inc.vuoraus

Selkäosan mitat(cm) Vartalotuen mitat (cm)

     C   x   D 
Vartalotuki koko 0    16 x 12 cm 
Vartalotuki koko 1    20 x 13 cm 
Vartalotuki koko 2    23 x 15 cm  
Vartalotuki koko 3    25 x 18 cm

Selkäprofiilin pituus  
Koko 0 Koko 1 Koko 2 Koko 3-4 
33 36 45 52  cm

 A 
Koko 1 305 mm
Koko 2 345 mm 
Koko 3 425 mm
Koko 4     480 mm
Koko 5     520 mm

OTETANKO

Mittaa tangon 
keskipisteen välillä

A

SELKÄOSAAN KIINNITETTÄVÄT KÄSINOJAT

Mitta           A     B    C
Koko 1 240 - 340 mm 75 mm 230 mm
Koko 2 280 - 440 mm 75 mm 230 mm
Koko 3 280 - 440 mm 75 mm 330 mm

BA

C

A

B

E

C

D
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