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Valmistaja 
 
 

Tämän tuotteen valmistaja on Anatomic Sitt i Norrköping AB 
 

Postiosoite Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping 
Käyntiosoite Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping 
Puhelin +46 11-161800 
E-mail info@anatomicsitt.com 
Internet anatomicsitt.com 
Opastusvideot youtube.com/anatomicsitt 
Seuraa meitä facebook.com/anatomicsitt 

 
Eudamed-rekeisteröintinumero/SRN: SE-MF-000002240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kustomointi 
 
 
 
 
 
 

 

Rastita tämä ruutu, mikäli 
tuote on KUSTOMOITU. 

 
CE-merkintä ei tällöin ole 
enää voimassa ja tulee 

poistaa. 

http://www.anatomicsitt.com/
mailto:info@anatomicsitt.com
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Johdanto 
 
 

Yleistä 
Onnittelut apuvälinevalinnastanne. Toivomme teidän saavan suurta hyötyä 
tuotteemme käytöstä. Sen täydelliseksi ja turvalliseksi hyödyntämiseksi on 
tärkeätä, että luette tämän käyttöohjeen perinpohjaisesti. Tämä pätee kaikkiin 
henkilöihin, jotka ovat läheisissä tekemisissä käyttäjän kanssa. 

 
Säilyttäkää käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Uusia versioita on 
ladattavissa verkkosivuiltamme www.anatomicsitt.com. Tietoja uusimmasta 
versiosta löytyy etusivulta päivämäärän kanssa. 

 
Yhteydenotto - merkinnät 
Tuotekilvessä ja tuotteen pakkauksessa on tuotteen viitenumero (REF) ja 
sarjanumero (SN - päätuotteille) tai eränumero (LOT – lisävarusteille). Nämä 
numerot tarvitaan yhteydenotoissa Anatomic Sitt -yhtiöön. Sarjanumero löytyy 
istuinlevyn takaosasta istuintyynyjen alta. 

 
CE-merkintä - luokitus 
Laite lisävarusteineen on asetuksen (EU) 2017/745, Liite VIII luokituksen 
mukainen CE-merkinnällä varustettu Luokan I lääkinnällinen väline. 

 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
Laite täyttää lääkinnällisiä välineitä koskevan asetuksen (EU) 2017/745 
säädösten vaatimukset. Tarkista tämänhetkinen EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus tuotevaihtoehdoille ja lisävarusteille osoitteessa 
www.anatomicsitt.com/documents. 

 
 
 
 
 
 
 

Käyttötarkoitus 
Anatomic Motion Seat on modulaarinen dynaaminen istuinjärjestelmä lapsille, 
nuorille ja aikuisille, joilla on istumiseen liityviä ongelmia ja rajoitettu liikkeiden 
hallinta, ojennusspastisuutta tai muita hallitsemattomia liikkeitä. 
Istuimessa ja selkänojassa on useita säätövaihtoehtoja ja ne voidaan varustaa 
erilaisin lisävarustein määrätynlaisen istuma-asennon aikaansaamiseksi. 
Istuinjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi Anatomic Sitt i Norrköping AB  
-yhtiön valmistaman kuljetusalustan kanssa. Tuote soveltuu 
uudelleenkäytettäväksi. 

http://www.anatomicsitt.com/
http://www.anatomicsitt.com/documents
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Symbolien luettelo 
 

 

Tätä symbolia käytetään käyttö- 
ohjeessa kiinnittämään käyttäjän 

huomio esim. tärkeisiin 
turvahuomautuksiin yms. 

 

Ilmoittaa valmistuserän 
numeron, 

jolloin erä voidaan tunnistaa. 

 

Tämä symboli varoittaa puristuksiin 
joutumisen vaarasta.  

Ilmoittaa tuotteen olevan 
lääkinnällinen väline. 

 

Tämä symboli viittaa ohjeisiin ja 
vinkkeihin, jotka helpottavat 

tuotteen käyttöä.  

Ilmoittaa valmistajan 
viitenumeron/ 

tuotenumeron, joiden avulla 
lääkinnällinen väline on 

tunnistettavissa. 

 

Ilmoittaa, että käyttöohjeet tulee 
aina lukea ennen käyttöä. Verkko- 

osoite ilmoittaa sivuston, jossa 
asiakirja löytyy sähköisessä 

muodossa. 
 

Ilmoittaa valmistajan 
sarjanumeron, jonka avulla 

tekninen tuote on 
tunnistettavissa. 

 

Ilmoittaa, että käyttöohje tulee 
lukea tärkeiden turvallisuustietojen 

saamiseksi esim. varoituksista, 
joita ei löydy tuotekilvestä. 

 

Yksilöllinen tuotetunniste, jonka 
avulla lääkinnällinen väline on 

tunnistettavissa 
yksiselitteisesti. 

 

Ilmoittaa lääkinnällisen välineen 
valmistajan (EU) MDR 2017/745 

-säädöksessä määritellyllä tavalla. 
Voidaan myös käyttää yhdessä 

valmistuspäivän kanssa. 
 

Ilmoittaa tuotteen olevan CE-
merkitty sovellettavien EU-

direktiivien mukaisesti. 

 
Ilmoittaa lääkinnällisen välineen 

valmistuspäivämäärän. 
  

 
 

http://www.anatomicsitt.com/
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Tuotteessa olevat merkinnät 
 
 

Päätuotteen tuotekilpi  
 

Tuotteen tyyppi 

Tuoteryhmä 

Tuotenimi 

UDI-tunniste 

 
 

Maksimikuormitus, sis. käyttäjän 
 
 
 
 
 
 
 

Lisävarusteiden tuotekilpi  
 

Tuotteen tyyppi 

Tuoteryhmä 

Tuotenimi 

UDI-tunniste 

http://www.anatomicsitt.com/
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Turvallisuusvarotoimet 
 
 

Koulutus ja pätevyysvaatimukset 
 

• Asentaminen, huolto ja kunnostus kuuluvat ainoastaan pätevän 
henkilöstön suoritettavaksi (mekaanikot apuvälinekeskuksessa tai 
vastaavat). 

 
• Mukauttamista/erityissovituksia (adaptaatio) koskevat päätökset kuuluvat 

pätevän lääkintähenkilöstön tehtäväksi ja sovitusten suorittaminen pätevän 
ammattihenkilöstön tehtäväksi (mekaanikot apuvälinekeskuksessa tai 
vastaavat). 

 
• Apuvälineen asetukset, säädöt ja testaaminen kuuluvat pätevän 

lääkintähenkilöstön tehtäväksi (erikoishenkilöstö apuvälinekeskuksessa tai 
vastaavat). 

 
• Apuvälineen määränneen tahon tai henkilön, jolla on vastaava pätevyys ja 

käyttäjän tuntemus, tulee aina suorittaa riskinarviointi ennen käyttöä. 
 

http://www.anatomicsitt.com/
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Käyttöohje tulee aina lukea ennen käyttöä. 

Säädöt kuuluvat yksinomaan pätevien ammattilaisten tehtäväksi. Säätöjen 
tekeminen on sallittua vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 

Tuotteen toiminta on tarkastettava ennen sen luovuttamista käyttäjälle. 

Apuvälineen määrännyt henkilö on vastuussa käyttäjän ja/tai muiden 
välittömässä yhteydessä olevien henkilöiden opastamisesta välineen turvalliseen 
käyttöön. Tuotteen toiminta on aina varmistettava ennen käyttöä. 

Määrääjän tai henkilön, jolla on vastaava pätevyys ja käyttäjän tuntemus, on 
varmistettava valitun istuimen tasapaino siten, että kaatumisriskiä ei synny. 

Säätöjä saa tehdä vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 

Kaikkien asennus-, säätö- ja huoltotoimenpiteiden jälkeen on kaikki 
kiristysruuvit ja -mutterit tarkistettava ja kiristettävä. 

Varmista aina, että istuinjärjestelmä on tukevasti kiinni alustassa ennen 
käyttäjän sijoittamista istuinjärjestelmään! Istuimessa on turvahihna, joka 
on tarkoitus kiristää istuimen selkänojaprofiilista ja työntökaaren ympärille. 
Tätä hihnaa on aina käytettävä universaaliadapterin kanssa ja ajoneuvoissa 
kuljetettaessa. Varmista, että hihna on tukeva ja tiukalla. 

Jalkalautaa ei saa käyttää apuvälineeseen siirtymiseen tai siitä poistumiseen. 

Laitetta ei saa milloinkaan ylikuormittaa, suurimman sallitun kuormituksen 
osalta ks. kappale Rajoitukset. 

ja aiheuttaa kaatumisvaaran. 
Jos käyttäjä kurkottaa liian pitkälle apuvälineestä, saattaa painopiste siirtyä 

Nostamisen tulee aina tapahtua alustasta – ei istuimesta. 

Istuinjärjestelmää ei saa milloinkaan nostaa käyttäjän istuessa siinä. 

Tuotteen huoltamista ei tule tehdä käytön aikana. 

Käyttäjää ei koskaan saa jättää ilman valvontaa apuvälinettä käytettäessä. 

Käytön jälkeen on aina tarkistettava esiintyykö potilaalla punoitusta tai painejälkiä  

Varmista, että jousilukot ovat lukitut tuoliin siirryttäessä ja siitä 
poistuttaessa. 

 
 
 

Varoituksia ja varotoimenpiteitä 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anatomicsitt.com/


9 Käyttöohje - Anatomic Motion Seat www.anatomicsitt.com | +46 11 16 18 00 

 

 

 
 
 

Käyttöä edeltävä tarkastus 
 

Tarkastus tulee suorittaa ennen jokaista käyttöä seuraavasti: 
• Tarkasta, onko tuotteessa ja sen lisävarusteissa löysällä olevia osia, kuluneisuutta tai 

vaurioita. Erityisesti on tarkastettava ruuvit ja mutterit sekä nupit. 
• Tarkasta, että istuin on tukevasti kiinni alustassa. 
• Tarkasta tuotteen tukevuus. 
• Tarkasta tuotteen liikkuvat toiminnot, kuten selkänojan kallistus, niiden toiminnan ja 

lukittumisen osalta. 
• Tarkasta esiintyykö vöissä ja liiveissä kuluneisuutta ja varmista niiiden toimivuus ja 

kiinnitys. 
 

Mikäli havaitaan vikaa, ei tuotetta tule käyttää. Käänny apuvälineiden 
jälleenmyyjän puoleen korjauksen saamiseksi. 

 
 

Rajoitukset 

Maksimikuormitus 
Maksimikuormitus on: 90 kg, koskee kaikkia kokoja. 
Kuormituspainolla tarkoitetaan suurinta painoa, jolla istuinjärjestelmää voidaan 
kuormittaa, so. käyttäjä ja mahdollinen muu paino yhteensä. Maksimikuormitus 
ajoneuvoissa kuljettamiselle on 75 kg. 

 
Käyttöikä 
Tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä normaalikäytössä on 5 vuotta, kun sitä 
käytetään tuotteen käyttötarkoituksen mukaisesti ja näitä käyttöohjeita 
noudattaen. Todellinen käyttöikä voi kuitenkin vaihdella riippuen siitä, miten 
usein ja miten intensiivisesti sitä käytetään, mutta on korkeintaan 10 vuotta. 

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

http://www.anatomicsitt.com/
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Muut vaaratekijät 
 
On huolehdittava siitä, että tuote ja sen lisävarusteet on oikein säädetty siten, 
ettei käyttäjä tunne oloaan epämukavaksi tai vahingoitu käytön aikana. Mikäli 
näin ei ole, on tuote säädettävä uudelleen tai asennettava sopivat lisävarusteet. 

 
 

Hyväksytyt yhdistelmät 
 

Tuotteen CE-merkinnän säilyminen edellyttää, että apuvälinettä käytetään vain 
sellaisten lisävarusteiden kanssa ja varaosin, jotka ovat Anatomic Sitt AB:n 
toimittamia. Tuotteen tilauskaavakkeesta löytyvät tiedot mahdollisista 
lisävarusteista sekä varaosia koskevat hajotuskuvat. 

 
 

Poikkeustilanteet/onnettomuudet 
 
Mikäli tuote ei ole toimintakuntoinen, kääntykää apuvälinemyyjän tai valmistajan 
puoleen. 
 
Mikäli tapahtuu vakava onnettomuus, siitä tulee tehdä ilmoitus Anatomic Sitt 
AB:lle ja käyttömaan viranomaisille. 

http://www.anatomicsitt.com/
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KÄSINOJA 

Käsinojalevy A x B 
Size 1 230 x 75 mm 
Size 2 330 x 75 mm 
Size 3 330 x 75 mm 

A 

Armrest height C 
Size 1 160 - 220 mm 
Size 2 190 - 250 mm 
Size 3 230 - 290 mm 

C 

 
 

Tekniset tiedot/toimintakyky 
Motion Seat / Seat Advanced 

 
 
 

 Koko 1 Koko 2 Koko 3 Koko 4 Koko 5 Koko 6 Koko 7 Koko 8 Koko 9 
Käyttäjän pituus noin cm: 115-140 135-160 135-160 155-180 155-180 175-200 175-200 195-205 195-205 

Istuimen leveys (A) cm: 25 25 30 30 35 35 40 40 45 

Istuimen syvyys (B) cm: 30-35 35-40 35-40 40-45 40-45 45-50 45-50 50-55 50-55 

Käyttäjän paino kaikki koot: max 
90 kg. 

         

Törmäystestin hyväksyntää: max 43 kg (koot 1-4), max 75 kg (koot 5-9). 

Lantiokulma, kaikkia koot: 0° - +15° 
 

SELKÄNOJAPEHMUSTE 

 
 
 

C  H &  B  C min* C max* 
Koko 1   35 x 16 cm 37 cm  43 cm 
Koko 2   40 x 19 cm 42 cm  50 cm 

H Koko 3           45 x 22 cm 47 cm  56 cm 
B Koko 4   50 x 25 cm 52 cm  60 cm 

Koko 5   55 x 28 cm 57 cm  66 cm 
Koko 6   60 x 31 cm 62 cm  70 cm 

A 
*Mitta istuintyynystä selkänojan 
yläreunaan. Selkänojapehmuste on  
korkeussäädettävä. B 

 
 
 

SIVUTUET 
 

D 

 
E 

 
 
 

A 

E x D 
Sivutuki koko 1       12 x 10,5 cm 
Sivutuki koko 2  13,5 x 12 cm 
Sivutuki koko 3  15 x 13,5 cm 
Sivutuki koko 4  16,5 x 15 cm 
Sivutuki koko 5  18 x 16,5 cm 
Sivutuki koko 6  19,5 x 18 cm 

A - Kainalokork* Vartalolev.* 

Sivutuki koko 1  18-28 cm 15-23 cm 
Sivutuki koko 2  22-32 cm 20-26 cm 
Sivutuki koko 3  26-36 cm 22-29 cm 
Sivutuki koko 4  30-40 cm 24-32 cm 
Sivutuki koko 5  34-42 cm 27-35 cm 
Sivutuki koko 6  38-46 cm 30-38 cm 

JALKATUKI 
 

 
A 

B 
 
 
 
 

A 

B 

 
 

A x B 
Yhten. koko 2 345 x 225 mm 
Yhten. koko 3 380 x 260 mm 
Yhten. koko 4 380 x 310 mm 
Yhten. koko 5 430 x 310 mm 

 
 

A x B 
Erill. koko 2 160 x 220 mm 
Erill. koko 3 175 x 255 mm 
Erill. koko 4 175 x 305 mm 

 
 

*Mitat pätevät valittaessa sama sivutuen ja selkänojan koko. 

A x B 
Reunuksella, koko 3 90 x 260 mm 

A B Reunuksella, koko 4 100 x 290 mm 
Reunuksella, koko 5 110 x 320 mm 

 
 
 

 

PÖYTÄ 
 
 

A B C D 
Koko 1 380 x 450 x 230 x 260 mm 
Koko 2 430 x 510 x 260 x 300 mm 
Koko 3 490 x 580 x 300 x 340 mm 
Koko 4 540 x 640 x 330 x 380 mm 
Koko 5 540 x 640 x 330 x 380 mm 

B
 

Käsinojalevy A x B 
Koko 1 230 x 75 mm 
Koko 2 330 x 75 mm 
Koko 3 330 x 75 mm 
Käsinojan korkeus C 
Koko 1 160 - 220 mm 
Koko 2 190 - 250 mm 
Koko 3 230 - 290 mm 

http://www.anatomicsitt.com/
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Adaptaatio ja kustomointi 
 
 

Suositukset 
Aina kun tuotteeseen tehdään muutoksia, on tehtävä arviointi sen 
määrittämiseksi, onko kyseessä adaptaatio vai kustomointi. 
 
Adaptaatio on CE-merkinnän puitteissa tehty muutos. Kaikki muut 
muutostyöt ovat kustomointeja. Adaptaation voi tehdä ainoastaan 
tehtävään päteväksi katsottu henkilö ja se tulee tehdä ammatimaisesti. 
 
CE-merkinnän puitteissa sallitut adaptaatiot 
Jalkatukiprofiilia voidaan lyhentää käyttäjälle paremmin sopivaksi. 
 
Selkänojaprofiilia voidaan lyhentää. Profiiliin pituuden pitää kuitenkin 
aina mahdollistaa kaikkien selkänojalevyyn kiinnitettävien kannattimien 
asennus. 
 
Riskianalyysi 
Tulee huomioida, että lääkinnällisen apuvälineen adaptaatiolle ja 
kustomoinnille tulee aina tehdä riskinarviointi. Tuote ei milloinkaan saa 
muuttua käyttäjälle vaaralliseksi kustomoinnin jälkeen. 
 
Merkintä 
Tuote on merkittävä tietylle käyttäjälle mukautetuksi siten, ettei sitä voida 
sekoittaa tuotteen perusmalliin. 

http://www.anatomicsitt.com/
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= Säätöpultti  

 
 

Asennus- ja säätöohjeet 
 

Asentaminen kuuluu aina pätevän henkilöstön suoritettavaksi (mekaanikot 
apuvälinekeskuksessa tai vastaavassa). Käyttäjää ja muita käyttäjän lähipiiriin 
kuuluvia henkilöitä tulee opastaa tuotteen toimintoihin siten, että apuvälinettä 
voidaan käyttää turvallisesti. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Työkalu 
 Säätöjen tekemiseen tarvittava 
kuusiokoloavain (4 mm) on sijoitettu 
selkänojaprofiilin yläosan sisään. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anatomicsitt.com/
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Asentaminen alustalle 
 
 
 

Kiinteä asennus 
Kiinteä asennus tarkoittaa 
istuinjärjestelmän kiinnittämistä suoraan 
alustalle. Tällä tavalla tehtävä asennus on 
tehtävä mukana toimitetulla 
asennussarjalla, 4 ruuvilla, aluslevyillä ja 
lukkomuttereilla. 
Istuin kiinnitetään ruuveilla alustan 
ylälevyn alapuolelta yläs istuimeen. 

 
 

Tulee varmistaa, etteivät jalkatuet 
osu alustaan tai käännettäessä 
aiheuta puristuksiin joutumisen 
vaaraa. 

 
 
 

Tasapaino 
Tarkista istuinjärjestelmän 
tasapainopiste siten, ettei se pääse 
kaatumaan. 

http://www.anatomicsitt.com/
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B 

 
 
 

Istuinosa Motion – Istuimen syvyys 
 
 
 

Istuimen syvyys 
Istuimen säätämiseksi syvyyssuunnassa 
avataan neljää ruuvia (A) hieman. 
Istuinlevy työnnetään eteenpäin haluttuun 
syvyyteen (ks. mitta-asteikko istuimen 
sivulla). Istuinsyvyyden määrää 
painikkeen (B) sijainti. 
Kiristä ruuvit. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Istuimen kallistus 
Istuimen kaltevuutta voidaan säätää 
siirtämällä koko istuintyynyä eteen- tai 
taaksepäin, istuinsyvyydestä riippuen. 
Suurimman istuinsyvyyden yhteydessä 
suositellaan, että istuintyynyä siirretään 
taaksepäin kallistuksen säilyttämiseksi. 
Tämä tehdään siirtämällä 
pidäkekappaletta (C), joka estää tyynyä 
liukumasta eteenpäin. 
Avaa kahta ruuvia, jotka kiinnittävät 
osan (C) ja siirrä osaa taaksepäin 
kahden reiän verran. 
Kiristä ruuvit. 

A 

A 

C 

http://www.anatomicsitt.com/
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Istuinosa Advanced – Istuimen syvyys 
 
 

Motion Seat Advanced -mallissa jalkaosia voidaan säätää 
helposti erikseen. Istuimen syvyyttä, kallistusta ja 
abduktiota/adduktiota/asentotukea voidaan säätää. 

 
 

Istuimen syvyys 
Istuimen syvyyden säätämiseksi avataan neljää 
ruuvia (A). Etupuolisiin ruuveihin päästään käsiksi 
muovisuojuksessa olevien reikien läpi. Jalkaosaa 
siirretään eteenpäin haluttuun syvyyteen (ks. 
istuimen sivulla oleva mitta-asteikko). 
Istuinsyvyyden määrää painikkeen (B) sijainti. 
Kiristä ruuvit. 

 

 
 
 
 
 

Mitta-asteikko näyttää asetuksen jalkaosien 
ollessa normaalissa, noin 5°:n loitonnuksessa. 

 

 

SEAT DEPTH = ISTUIMEN SYVYYS 

 

 

A 
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Istuimen kallistus 
Avaa ruuveja (C), joilla istuinkallistuksen muovi on 
kiinnitetty. Istuimen kallistusaseman osoittaa ura (D) 
istuimen päällä olevan asteikon muovissa. Vihreä merkintä 
on istuinkallistuksen perusasema/koko. Siirrä 
istuinkallistuksen määräävä muoviosa haluttuun kohtaan 
ja kiristä ruuvit (C). 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selkänojan asentaminen/irrotus 

 
Selkänoja kiinnitetään 4 ruuvilla. 
Työnnä selkänojaprofiili 
paikalleen ja kiristä neljä 
mukana toimitettua ruuvia 
(merkitty kuvassa punaisella). 
Selkänojaprofiilin ruuvit 
ruuvataan selkänojan etupuolelta 
istuimen koosta riippuen. 

C 
D 
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Selkänojan kaasujousen vaihtaminen 
 
 
 

Kaasujousen vaihtaminen 
Poista puristumissuojus selkänojan 
alaosasta. 
Selkänojakallistuksen lukitussalpojen 
alla on kaasujousen kiinnityskohta 
(A) ruuvilla ja lukkomutterilla, joka 
kiinnittää kaasujousen (joissakin 
malleissa on kaksi kaasujousta). 
Avaa ruuvia ja vedä jousi irti. 

 
Sovita uusi kaasujousi etutukeen (B) 
siten, ettei kaasujousi pääse 
liikkumaan sivusuunnassa. Istuimen 
alla oleva puristumissuojus voidaan 
taittaa edestä sivuun tarkistusta varten 
(ks. alla oleva kuva). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kiinnitä kaasujousi ruuvilla ja 
lukkomutterilla takakannattimeen ja 
asenna puristumissuojus takaisin 
paikalleen. 

 
 
 

Kaasujousi 
 
          Ruuvi 

Lukkomutteri 

 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 
 
 

A Kaasujousen takakiinnike 

Ruuvi 
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Tuolia käytettäessä on tärkeätä, 
että puristumissuojus on 
paikallaan. 

E 

 
 
 

Puristumissuojus 
 
 
 

Puristumissuojus on suunniteltu 
vähentämään riskiä muiden henkilöiden 
käsien ym. joutumisesta puristuksiin 
käyttäjän ollessa aktiivisena tuolissa. 

 
Puristumissuojus (D) asennetaan 
selkänojan alaosan päällä oikealla 
olevissa kuvissa esitetyllä tavalla. 
Varmista, että suojus istuu moitteettomasti 
istumen alle. 

 
Istuinosan alla olevaa 
puristumissuojusta (E) ei tule 
milloinkaan poista, ellei se ole 
vaurioitunut ja joudutaan vaihtamaan 
uuteen. Suojus voidaan avata edestä 
näkymän parantamisesksi kaasujousta 
vaihdettaessa. 

 
 
 

D 
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= Säätöpultti  

On tärkeätä, että vipu käännetään 
selkänojan kulman säätämisen 
jälkeen turva-asentoon alaspäin (C). 

 
 
 

Selkänojan korkeuden säätäminen 
 
 
 

• Avaa neljää ruuvia (A) 
selkänojaprofiilin molemmin 
puolin (2 kummallakin 
puolella). 

• Säädä selkänojan korkeus. 
• Kiristä ruuvit (A). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selkänojan kulman säätäminen 

 
Varmista, että nostotoiminnon salpa (B) 
on lukittu ennen selkänoja kulman 
säätämistä. Mikäli puristumissuojus on 
asennettuna, salpa on piilossa. Poista 
suojus tai käännä salpa ulos suojuksessa 
olevan aukon läpi. Käännä salpa 
toiminta-asentoon vetämällä se suoraan 
ulos ja sitten ylöspäin. Vipua (A) 
painetaan alaspäin, jolloin selkänoja 
vapautuu lukituksesta ja kallistusta 
voidaan säätää. Kallistuskulman tultua 
säädetyksi vipu vapautetaan ja se 
palautuu ala-asentoon (C). 
Puristumissuojus asennetaan paikalleen 
ja vipu peitetään siten, ettei kukaan 
pääse koskettamaan sitä vahingossa. 

 

A 

A 
B 

C 
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Tulee huomioida, että molempien lukitsimien on 
oltava lukitut tuoliin siirryttäessä ja siitä 
poistuttaessa sekä ajoneuvoissa kuljetettaessa. 

 
 
 

Dynaaminen toiminto - kiertolukitsin 
 
 
 

Dynaamisen pystyasennon lukitsemiseen käytetään kahta istuimen takana 
olevaa kiertolukitsinta (yksi kummallakin puolella). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Kiertolukitsin - lukittu Kiertolukitsin - auki 
(vedä ja kierrä 90°, kunnes 

lukitsin menee pieneen uraan, 
joka pitää sen auki-asennossa.) 
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B 

 
 
 

Säädettävä sivutuki 
 
 

Sivutuen säätäminen 
Avaa ruuveja (A) sivutukien 
peruskorkeuden säätämiseksi. 

 
Avaa vipuja (B) (kaksi kummallakin 
puolella), ja säädä tämän jälkeen 
sivutukien leveys ja korkeus. 

 
Kun säätö on tullut suoritetuksi, 
kiristä ruuvit (A) ja vivut (B). 

 
 
 
 

 
 
 

Taitettava sivutuki 
 
 

Vaihtoehtoinen sivutuki 
Saatavissa on myös vahvistettu kiinteä 
sivutuki ja taitettava sivutuki vaihtoehtona 
kiinteille sivutuille. 

 

Taitettavan sivutuen avaaminen 
Tuki avataan punaista painiketta painamalla 
(ks. kuva). 

A 
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(A) Headrest bracket, 
4 screws with rail pins. 

= Säätöpultti 

 
 
 

Päätuki 
 
 

A – Päätuen kannattimen 
asentaminen Ensin poistetaan 
selkänojaprofiilin yläosassa sijaitseva 
kuusiokoloavain. 
Sitten päätuen kannatin työnnetään 
haluttuun kohtaan selkänojaprofiilin 
kiskoissa. Kiristä ruuvit! 

 

B – Sitten asennetaan päätuki 
kannattimeensa ja säädetään halutulle 
korkeudelle. 
Kiristä vipu! C 

C – Päätuen säätäminen 
Avaa säätöruuveja C riittävästi voidaksesi 
säätää päätukea käsin haluttuun 
asentoon, ja lukitse sitten ruuvit C. 
Jos päätukea on tarpeen kohottaa, se 
tapahtuu avaamalla vipua B ja siirtämällä 
päätuki halutulle korkeudelle. 
Kiristä vipu B tämän jälkeen. 

 
 
 

(B) Korkeudensäätövipu 
 

 Sivuttaissuunnassa säädettävä päätuen kannatin 
 
Sivuttassuunnassa säädettävän kannattimen asentaminen 
 
Ensin poistetaan selkänojaprofiilin yläosassa sijaitseva 
kuusiokoloavain. Sitten sivuttaissuunnassa  
säädettävän päätuen kannatin työnnetään 
haluttuun kohtaan selkänojaprofiilin kiskoissa. 
Kiristä ruuvit! 
Sitten päätuki sovitetaan kannattimeensa ja 
säädetään haluttuun asentoon. Kiristä vipu! 

 
Päätuen säätäminen 
Päätuen säätämiseksi sivuttaissuunnassa avataan 
ruuvia A (2 kpl). Mikäli lisäsäätäminen on tarpeen, 
avataan ruuveja B (4).  
Kiristä ruuvit! A 

B 

A 
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B 

 
 
 

Taitettava päätuki 
 
 
 

Taitettavan päätuen kannattimen asentaminen 
Ensin poistetaan selkänojaprofiilin yläosassa sijaitseva kuusiokoloavain. Sitten 
taitettavan päätuen kannatin (A) työnnetään haluttuun kohtaan selkänojaprofiilin 
kiskoissa. Kiristä ruuvit! 

 
B – Sitten asennetaan päätuki kannattimeensa ja säädetään halutulle 
korkeudelle. Kiristä vipu! 

 
C – Päätuen säätäminen 
Avaa kiertolukitusta päätuen taittamiseksi sivuun. Kannatinta lukittaessa 
tulee varmistaa, että kiertolukitus lukkiutuu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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Ylävartalovyöt 
 
 

Yläkiinnikkeiden (A) asentaminen 
Aloita poistamalla selkänojaprofiilin 
yläosassa oleva kuusiokoloavain. Työnnä 
päätuen kannatin haluttuun kohtaan 
selkänojaprofiilissa ja lukitse pultit (B). 

 
Yläkiinnikkeiden säätäminen 
Avaa pultteja (B) ja suorita säätö. 
Yläkiinnikkeiden korkeus tulee säätää 
hieman hartiatason yläpuolelle. Kiristä 
pultit. 

 
Vöiden kiinnittäminen 
Vedä vöiden ylähihnat yläkiinnikkeiden (A) 
hahlojen läpi ja kiristä lukitussolkeen. 
Vedä vöiden alahihnat alakiinnikkeiden 
(C) läpi ja kiristä Tri-glide soljilla (E). 

 
Vetosuunnan ja leveyden säätäminen 
Löysää yläkiinnikkeen pulttia ja säädä 
haluttu korkeus ja kulma ja kiristä pultti. 

A 
1 

B 

E 

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

  2 

A 

   3 

C 
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bild 4 

D 

H 

E 

pic 5 

F G 

 
 
 

Lantiovyö 
 
 

Lantiovyön asentaminen 
Kaksipiste-lantiovyö viedään vastaavan hahlon (D) tai (F) läpi käyttäen 
Triglide-menetelmää (E) ja mukana toimitettuja solkia. 

 
Nelipiste-lantiovyö viedään istuimen sivulla olevan kiinnityshahlon (F) + (G) läpi 
käyttäen Triglide-menetelmää (E) ja mukana toimitettuja solkia. 

 
Hahloihin (D) ja (F) sopivat korkeintaan 40 mm:n hihnat ja hahloon (G) 
korkeintaan 25 mm:n hihnat. Kiinnike (F) voidaan irrottaa ja kääntää eteenpäin. 
Kiinnikkeet (F) + (G) voidaan mysö sovittaa istuimen takana oleviin reikiin (H). 
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Säätämisen jälkeen tulee kangaspäälliset aina asentaa käsinojan 
kannattimen päälle puristumisvaaran välttämiseksi. 

 4  5 

 

Käsinoja 
 
 

Syvyyssäätö: irrota pultti B ja C ja säädä haluttuun kohtaan. Asenna pultit 
takaisin ja kiristä. 
Korkeussäätö, käsinojan levy: avaa vipua (D) ja säädä haluttuun kohtaan 
(kuva 1). Kiristä vipu. 
Käsinojan levyn kallistus: avaa vipua (E) ja kallista ylös/alas haluttuun 
asentoon (kuva 2). Kiristä vipu. Käsinojan kulman yksilölliseksi asentamiseksi 
kiinteästi voidaan porata reikä ja käyttää ruuvia ja lukkomutteria. 
 Sivuttaiskallistus, käsinojan levy: avaa ruuveja (B ja C) ja säädä haluttuun 
asentoon (kuva 3). Kiristä ruuvit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verhoilu: sovita alapuolinen verhoilu aluksi kuvassa 4 esitetyllä tavalla ja sitten 
ylempi  verhoilu kuvassa 5 esitetyllä tavalla. Kiiltävien painikkeiden tulee olla sivuista 
näkyvissä. 

 1 

B C 
E 

D 

 
 
 
 
 
 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
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 1 

A 
B 

E 

 2 

 
 
 

Olkavarren tuki 
 
 

Asentaminen 
Avaa sivutuen vipukahva (A) ja aseta olkavarren tuen levy (B) kannattimen ja 
sivutuen väliin. Korvaa vipukahva toimitukseen kuuluvilla kiinnityspulteilla. 
Liitä pehmuste olkavarren tukeen (B) ja käsinojan levyyn ennen kiristämistä. 

 
Korkeuden säätäminen 
Säädä aluksi käsinojan levyn korkeus käyttäjälle sopivaksi. Säädä sitten 
olkavarren tuen korkeus sellaiseksi, että pehmuste muodostaa loivan mutkan 
kuvassa 2 esitetyllä tavalla. Käsivarsi tai kyynärpää ei saa päästä jäämään 
puristuksiin käsinojan ja olkavarren tuen väliin. Olkavarren tuen korkeutta voidaan 
säätää sivutuesta riippumattomasti. 
Kiristä vipukahvat (A). 
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Lantiotuki 
 
 
 

Asentaminen käsinojan kanssa 
 

Irrota käsinojien alapuolinen 
verhoilu. 
Avaa vipu ja aluslevyt. Sovita 
lantiotuen kannatin sivupaneelin 
ulkopuolelle kuvassa esitetyllä tavalla 
kahta ruuvia (C) käytettävissä oleviin 
reikiin käyttäen. 
Asenna vipu takaisin paikalleen, 
mutta poista kiiltävä aluslevy ja jätä 
musta aluslevy paikalleen. 
Asenna pehmuste toisen puolen 
käsinojaan. Ohuin pehmuste saadaan 
näin sisäänpäin, mikä antaa 
paremman tilaa lantiotukien 
pehmusteille. 

 
Säätäminen 
Säätäminen ei ole mahdollista. 

C 
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E 

 
 
 

Polvikulman säätäminen 
 
 
 

 
 

Lukitus dynaamisen toiminnon 
polvinivelessä. 
Polvinivelen 
koukistuksen/ojennuksen 
helpottamiseksi polvinivel lukitaan 
tai avataan vipukahvasta (C). 

 
 

Polvinivelen koukistusalue 
Siirrä ruuvi (D) sopivaan reikään. 
Koukistuksen aloituspiste on säädettävissä 
viidessä vaiheessa 5 asteen välein. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Polvinivelen ojennusalue 
Siirrä ruuvi (E) sopivaan reikään. 
Koukistuksen maksimiasento on 
säädettävissä viidessä vaiheessa 5 
asteen välein. 

D 
     2 

 3 
 
 

E 

 1 

C 
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B A 

 
 
 
 
 
 
 

Vastus ojennettaessa 
Käytettävissä on kaksi paksuudeltaan 
erilaista joustavaa hihnaa, jotka 
voidaan vaihtaa tai yhdistää 
vastuksen säätämiseksi. Joustava 
hihna kiristetään vaimennusjousten 
ruuvien (F) ympärille. 

 
Pienin vastus: 
- Käytä ohutta joustohihnaa 
Lisää vastusta: 
- Käyta paksua joustohihnaa 
Suurin vastus: 
- Käytä molempia jousto- 

hihnoja 
 
 
 
 
 
 

Pöytä 
 
 
 

Pöydän asentaminen 
Aseta pöytä käsinojalevjen päälle ja kiristä pöydän lukitusosat (A) 
käsinojalevyn (B) alle. 
Lukitusosia on käännettävä niin pitkälle, että ne ovat käsinojalevyn reunan 
sisäpuolella. 
 

 
 

 4 
 
 

F 
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C 

 
 
 

Jalkatuki 
 
 
 

Erilliset jalkatuet 
 

Kallistussäätö 
Avaa ruuveja (A) nivelessä ja säädä haluttuun 
kulmaan. Kiristä ruuvit ja varmista, että 
”hampaat” menevät kunnolla vastakkain.  A 
Kiristä ruuvi! B 

Korkeussäätö 
Avaa vipukahvaa (B) ja säädä halutulle 
korkeudelle. 
Kiristä vipu, kun haluttu korkeus on 
saavutettu. 

 
Jalkalaudan kulman säätäminen 
Avaa ruuvia (C) nivelessä ja säädä 
haluttuun kulmaan. 
Kiristä ruuvit ja varmista, että ”hampaat” 
menevät kunnolla vastakkain. Kiristä ruuvi! 
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Nilkkamansetti 
 
 
 

Jalkalaudassa on asennusvalmius nilkkamansetille. 
Säädettävän jalkatuen yhteydessä nilkkamansetin asentaminen tapahtuu jalkatuen alle. 

 
 

 

 Nilkkamansetin 
asentamiseen käytetään 

jalkalaudssa olevia 
hahloja. 

 
 
 
 

Jalkahihna 
 
 
 

Jalkahihnat asennetaan jalkalautoihin vetämällä 
hihna alas ja edelleen ylös kahden jalkalaudassa 
tätä varten tarkoitetun hahlon läpi. Jalkahihna 
voidaan asentaa etummaisiin (A) tai takimmaisiin 
(B) hahloihin. 
Jalkahihnoille tarkoitettuja hahloja tulee aina 
käyttää ensisijaisesti. Mikäli valmiita hahloja ei 
ole, saattaa olla tarpeen porata reiät. Oikean 
vetosuunnan aikaansaamiseksi hihnat tulee 
asentaa mahdollisimman lähelle jalkaa. 

 
Jalkahihnojen säätäminen 
Kiristä hihna kunnolla. Hihnat ovat sopivan 
kireällä, kun hihnan ja jalan väliin saa mahtumaan 
yhden tai kaksi sormea. Huomioi aina käyttäjän 
tuen tarve ja mukavuus. 

Varmista, että pehmuste 
on oikeassa asennossa! 

 
B B 

 
A A 
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B 

A 

C 

= Säätöpultit  

 
 
 

Pohjetuki 
 
 
 

Avaa ruuveja (A) ja siirrä niitä haluttuun asentoon kiskolla. Säädä 
pohjetukien syvyys ennen ruuvien (A) kiristämistä. Avaa ruuveja (B) 
tukilevyjen leveyden säätämiseksi, ja kiristä ruuvit, kun säätö on tullut 
suoritetuksi. 
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Yhteenveto ja tarkastukset 
 

Asennus- ja/tai säätötoimenpiteiden jälkeen on tarkastettava, että 
tuotteet (päätuote ja lisävarusteet) on asennettu oikein 
käyttöohjeessa neuvotulla tavalla ja toimivat moitteettomasti. 

Tarkasta tuotteen ja sen lisävarusteiden säädöt varmistaen, että 
käyttäjän istuma-asento on oikea. 

Kaikkien asennus- ja/tai säätötoimenpiteiden jälkeen on kaikki nupit, 
kiinnitysruuvit ja -mutterit tarkastettava ja kiristettävä. 

Varmista, että apuväline on tasapainossa siten, että minkäänlaista 
kaatumisvaaraa ei ole. 

Mikäli havaitaan vikoja, ei tuotetta saa käyttää. Käänny apuvälineen 
jälleenmyyjän puoleen korjauksen saamiseksi. 
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Tulee huomioida, 
että molempien 
kiertolukitsimien 
tulee olla lukittuna 
ajoneuvoissa 
kuljetettaessa. 

 
 

Kuljettaminen ajoneuvoissa 
 
 

Motion Seat -istuinta autossa kuljetettaessa 
alustalle kiinnitettynä on noudatettava alustan 
valmistajan antamia erityisohjeita. 

Turvahihna 
Istuimen mukana toimitetaan erityinen hihna, joka on 
tarkoitus asentaa selkänojaprofiilista alustan 
työntökaaren ympärille. Varmista, että turvahihna on 
kuljetuksen aikana kireällä. 

Törmäystestattu ja hyväksytty 
Motion Seat 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. 

 
 
 
 

Törmäystestauksen hyväksyntä pätee korkeintaan 
75 kg:n käyttäjäpainolle. 
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Huolto ja kunnossapito 
 
 

Tarkastus ennen käyttöä 
 
Apuvälineen moitteeton toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa ja 
tarkastusta. 
 
Tarkastukset on suoritettava aina ennen käyttöä seuraavien seikkojen osalta: 

 
• Tarkista, onko tuotteessa ja sen lisävarusteissa löysällä olevia osia, 

kuluneisuutta tai vaurioita. Tarkasta etenkin ruuvit ja mutterit sekä nupit. 
• Tarkista, että istuin on tukevasti kiinni alustassa. 
• Tarkista tuotteen vakaus. 
• Tarkista tuotteen liikkuvat osat ja toiminnot, kuten selkänojan kallistus jne., 

liikkeen ja lukittumisen osalta. 
• Tarkista vöiden ja valjaiden kiinnitys ja toiminta ja mahdollinen kuluneisuus. 

 
Mikäli havaitaan vikoja, ei tuotetta saa käyttää, vaan tulee kääntyä apuvälineen 
jälleenmyyjän puoleen korjauksen saamiseksi. 

 
 

Hoito 
Hoidon tarve vaihtelee ja on arvioitava tapauskohtaisesti. Tarve riippuu 
tuotteesta mutta vähintään kerran viikossa tehtävää hoitoa suositellaan. 

 
Puhdista muovi- ja metalliosat kostealla liinalla ja miedolla antibakteerisella 
nesteellä tai vastaavalla. Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät hankausaineita, 
syövyttäviä aineita tai liuottimia. 
 
Tyynyt, kankaat ja vyöt/valjaat pestään 60 °C:ssa. Noudata pesuohjelapussa 
olevia erityisiä pesuohjeita. Lisätietoja löytyy kunkin asentotukijärjestelmän 
käyttöohjeesta. 
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Huolto ja kunnossapito 
 

Tuote on huollettava säännöllisesti turvallisen ja moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi. Huollon tarve vaihtelee ja voidaan arvioida 
tapauskohtaisesti tuotteen käytöstä ja kulumisesta riippuen, mutta 
vähintään kerran puolessa vuodessa tehtävää huoltoa suositellaan. 
 
Huoltotoimenpiteet kuuluvat aina pätevän ja ammattimaisen henkilöstön 
tehtäviksi, ks. tämän käyttöohjeen kappale ”Turvallisuus”. Varaosina 
tulee käyttää ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamia alkuperäisosia. 
 
Jokaisen huollon yhteydessä on varmistettava, että tuotteen toiminnot 
ovat luotettavia ja että tuotteen käyttäminen on turvallista. Mikäli 
ilmenee puutteita, jotka vaikuttavat turvallisuuteen eivätkä ole 
korjattavissa, on tuote otettava pois käytöstä. Tuotteen puhdistamisen 
osalta ks. kappaleet Hoito ja Kunnostaminen. 

 
Tarkista seuraavat seikat ja korjaa tarvittaessa: 
• Tarkista kaikki tuotteen toiminnot. 
• Tarkista, onko tuotteessa ja sen lisävarusteissa löysällä olevia osia, 

vääntymiä, kuluneisuutta ja vaurioita. 
• Tarkista, että kaikki ruuvit, mutterit ja pultit on kiristetty tiukalle. 
• Tarkista, että kaikki nupit ovat ehjiä ja toimivia. 
• Tarkista, että istuin on tukevasti kiinni alustassa. 
• Tarkista, että selkänojassa oleva turvahihna ei ole vaurioitunut ja 

lukittuu. 
• Tarkista tuotteen liikkuvat toiminnot, kuten selkänojan kulma jne. 

liikkeen ja lukittumisen osalta. 
• Tarkista, että kaasujousi lukittuu haluttuun asemaan. 
• Tarkista kaikkien nivelten, hammasliitosten ja kannattimien kuluneisuus. 

Varmista, että ne lukittuvat tulevasti. 
• Tarkista vöiden ja valjaiden kuluneisuus, toiminta ja kiinnitys. 
• Tarkista merkinnät, kilvet ja varoitussymbolit; niiden on oltava ehjät ja 

luettavissa. 
 

Jälkitarkastus 
Huollon jälkeen tulee tarkistaa, että tuotteet (päätuote ja lisävarusteet) on 
asennettu oikein käyttöohjeiden mukaisesti ja että ne toimivat moitteettomasti. 
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Kunnostaminen 
 

Kunnostaminen tehdään normaalisti, mikäli apuväline on ollut henkilökohtaisessa 
käytössä ja se on tarkoitus luovuttaa uudelle käyttäjälle tai varastoida 
pidempään. Työ kuuluu aina pätevän ja ammattimaisen henkilöstön tehtäväksi, 
ks. tämän käyttöohjeen kappale ”Turvaohjeet”. 

 
Varaosina tulee käyttää ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamia 
alkuperäisosia. 
 
Tietoja tuotteesta ja sen toiminnoista löytyy käyttöohjeesta osoitteessa 
www.anatomicsitt.com. Tuotteen käyttöikää koskevien tietojen osalta katso tämä 
käyttöohjeen kappale ”Rajoitukset”. 
 
Kunnostuksen yhteydessä on aina tarkistettava ennen lähettämistä uudelle 
käyttäjälle, että apuväline ei ole erityisesti mukautettu (adaptaatio). 
 
Jokaisen kunnostuksen yhteydessä tulee varmistaa, että tuotteen toiminnot ovat 
luotettavia ja että se on turvallinen käyttää. Mikäli siinä on vikoja, joita ei voida 
kunnostuksella korjata, on tuote poistettava käytöstä ja kierrätettävä. 

 
Puhdistaminen 
Puhdista muovi- ja metalliosat sienellä/liinalla ja antibakteerisilla miedoilla 
puhdistusaineilla. Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät hankausaineita, 
syövyttäviä aineita tai liuottimia. 
 
Poista pehmusteet, verhoilu ja vyöt/valjaat. Pehmusteet ovat 
kulutustavaraa, jotka voidaan tarvittaessa uusia. 
 
Tyynyt, kankaat ja vyöt/valjaat pestään 60 °C:ssa. Noudata pesuohjelapussa 
olevia erityisiä pesuohjeita. Lisätietoja löytyy kunkin asentotukijärjestelmän 
käyttöohjeesta. 
 
Tuote voidaan pestä pesukaapissa: 65 °C korkeintaan 10 minuutin ajan. 
Poista pehmusteet, verhoilu ja vyöt/valjaat ennen istuinjärjestelmän 
puhdistamista tällä tavalla. 

 
Kuivaus 
Istuinjärjestelmä voidaan kuivata kuivauskaapissa korkeintaan 70 °C:ssa 
korkeintaan 10 minuutin ajan 
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Kunnostukseen liittyvät tarkastukset 
Puhdistamisen ja kuivauksen jälkeen tuote on tarkastettava 
vaurioiden/kuluneisuuden osalta. Tuotteen soveltuvuutta kunnostamiselle 
arvioitaessa on pidettävä mielessä, että tuotteen käyttöikä on rajallinen (ks. 
kappale ”Rajoitukset” tässä käyttöohjeessa). 
 
Rikkinäiset, kuluneet ja murtuneet osat on vaihdettava uusiin. Käytä ainoastaan 
Anatomic Sitt AB:n toimittamia alkuperäisosia. Varaosia voidaan tilata erillisen 
varaosaluettelon/hajotuskuvan perusteella. Tuotteen CE-merkinnän säilyttäminen 
edellyttää, että käytetään ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamia 
alkuperäisosia. 
 
Tarkista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat kireällä. Varmista, että kaikki 
käyttöohjeet ja alkuperäiset kilvet/etiketit sisältyvät uuteen määräykseen. 

 
Kilvet/tarrat 
Mikäli tarvitsette uusia kilpiä tai tarroja, ottakaa yhteyttä Anatomic Sitt AB:hen. 
Niiden sijainti apuvälineessä neuvotaan osoitteessa www.anatomicsitt.com, josta 
löytyy myös käyttöohje. 
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Tarkistusten luettelo 
Yleistarkastus: 

□ Tarkasta tuote kokonaisuudessaan lisävarusteineen rikkoutuneiden, murtuneiden tai 
kuluneiden osien havaitsemiseksi, jotka on vaihdettava uusiin. 

□ Tarkasta kaikki tuottteen toiminnot. 

Istuin/selkänoja: 
□ Tarkasta, että kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty. 

□ Tarkasta, että istuimen säädöt toimivat. 

□ Tarkasta, että selkänojan kallistussäätö toimii ja että kaasujousi lukittuu oikeaan 
kohtaan. 

□ Tarkasta verhoilu ja vaihda tarvittaessa uuteen. 

Jalkatuki: 
□ Tarkasta korkeus- ja kallistussäädön toiminta. 
□ Tarkasta kaikkien hammasnivelten kuluneisuus ja varmista niiden lukittuminen. 

Päätuki: 
□ Tarkasta verhoilu ja vaihda tarvittaessa uuteen. 
□ Tarkasta, että päätuen nivelet lukittuvat. 
□ Tarkasta päätuen kannattimen lukittukminen. 

Käsinoja: 
□ Tarkasta käsinojien korkeus-, syvyys- ja leveyssäätöjen toiminta. 
□ Tarkasta, että käsinojien kannattimet lukittuvat tukevasti. 

Adapterijärjestelmä: 
□ Tarkasta toiminta ja lukittuminen. 

Turvahihna: 
□ Tarkasta, ettei selkänojan turvahihna ole vaurioitunut ja että se lukittuu. 

Muut lisävarusteet: 
□ Tarkasta kaikki osat kuluneisuuden osalta, tarvittaessa vaihda uusiin. 
□ Tarkasta lukot ja säätövaihtoehdot. 

 
Jälkitarkastus 
Kunnostuksen jälkeen tulee tarkistaa, että tuotteet (päätuote ja lisävarusteet) 
on asennettu oikein käyttöohjeiden mukaisesti ja että ne toimivat 
moitteettomasti. Tarkista myös, että merkinnät, kilvet ja varoitussymbolit ovat 
ehjät ja luettavissa. 
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Kierrättäminen 
 
 

Kierrätys 
Käytetty osa tai tuote tulee purkaa ja hävittää. Osat tulee erotella 
materiaalityypin mukaan ja toimittaa kierrätysasemalle. Kaasujousi luokitellaan 
vaaralliseksi materiaaliksi. 

 
 
 
 
 

Takuu ja vaatimukset 
 

Takuu ja siihen liittyvät vaatimukset 
Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden 
toimituspäivästä tai sopimuksen mukaisesti. Takuuta ei myönnetä, jos 
tuotteeseen on kohdistunut ulkoisia tekijöitä tai vääränlaista tai huolimatonta 
käsittelyä. Virheellinen tuote on palautettava takuukäsittelyä varten. Liitä 
mukaan alkuperäisen toimituksen lähetysluettelo. 
 
Takuuvaatimuksen arviointia helpottaa, että se on palautettaessa kuiva ja 
puhdistettu. 
 
Kuvaile virhe ja mahdollinen syy mahdollisimman tarkasti. Vaadi korjauksia 
tai korvaus takuun alaisena. Liitä aina mukaan kopio laskusta ja pyydä 
tuotteen palauttamista korjausten jälkeen. Liitä mukaan toimitusosoite, 
yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Takuuvaatimuskaavake on ladattivssa 
verkkosivuiltammne. 
 
Pakkaa kuiva ja puhdistettu tuote hyvin sen suojaamiseksi iskuilta/vaurioilta 
kuljetuksen aikana. Muista ottaa ylös kuljetuksen seurantakoodi tai 
vastaava, jolloin voit seurata lähetystä mahdollisten ongelmien varalta. 

 
Palautukset 
Virheellisten tilausten tai toimitusten tapauksessa tuote tulee palauttaa 20 päivän 
sisällä toimituspäivästä. Liitä aina mukaan kopio lähetysluettelosta ja laskusta. 
Mainitse palautuksen syy. Palautuskaavake on saatavissa verkkosivuiltamme. 
 
Pakkaa kuiva ja puhdistettu tuote hyvin sen suojaamiseksi iskuilta/vaurioilta 
kuljetuksen aikana. Muista ottaa ylös kuljetuksen seurantakoodi tai vastaava, 
jolloin voit seurata lähetystä mahdollisten ongelmien varalta. 
 
Tulee huomioida, että kustomoituja tuotteita ei voida palauttaa! 
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Käyttöohjeen tarkistukset 
 

Käyttöohjeiden tähän versioon on tehty seuraavat muutokset. 
 

Tekniset tiedot 
Istuimen syvyyden tiedot: tekstiä ja kuvaa muutettu s. 11 

 
Asennus- ja säätöohjeet 
Asennus- ja säätöohjeet s. 16 
Kaasujousen vaihtaminen: uusi teksti + kuva s. 18 
Puritumissuojus on uusi s. 19 
Selkänojan kulman säätäminen: uusi teksti + kuva  s. 20 
Lantiovyön asentaminen: uusi teksti + kuva s. 26 
Lantiotuki on uusi s. 29 

 
 
 

Tarkistusten luettelo 
ver. 2.2 - 2022-03-10 
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