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Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om hvordan Zitzi Delfi Pro med tilbehør skal
brukes, hvordan vedlikeholde den, justeringer, advarsler om ting man skal være oppmerksom
på og andre viktige opplysninger. Før Anatomic Zitzi Delfi Pro tas i bruk, anbefales det å lese
denne bruksanvisningen.
Hvis du har spørsmål om Zitzi Delfi Pro, kontakt Hjelpemiddelspesialisten AS.
Kontaktinformasjon
Hjelpemiddelspesialisten AS
Rosenholmveien 22
1252 Oslo
Tlf: 66 81 60 70
E-post: firmapost@hm-spes.no
Webside: www.hm-spes.no

1. Produsent
Produktet er produsert av Anatomic Sitt i Norrköping AB
Postadresse: Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøksadresse: Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon: 011-161800
E-post: info@anatomicsitt.com
Webside: anatomicsitt.com
Instruksjonsfilmer: youtube.com/anatomicsitt
Facebook: facebook.com/anatomicsitt
Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

2. Spesialtilpasning

Kryss av i ruten ved eventuell
spesialtilpasning av produktet.
CE-merkingen slutter å gjelde
for spesialtilpassede produkter.
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3. Introduksjon
3.1 Innledning

Gratulerer med valg av hjelpemiddel. Vi håper du vil få stor glede av å bruke dette produktet. For at du skal
få mest ut av produktet på en trygg og sikker måte, er det viktig at du leser denne bruksanvisningen nøye.
Dette gjelder også alle personer i brukers nærhet.
Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Nye utgaver kan lastes ned fra Anatomic Sitt sin hjemmeside:
www.anatomicsitt.com.

3.2 Kontakt og korrespondanse

Produktetiketten inneholder produktets artikkelnummer, samt serienummer (hovedprodukt) eller LOT-nummer
(tilbehør). Disse numrene må oppgis i korrespondanse med Anatomic Sitt angående produktene.

3.3 CE-merking - klassifisering

Hjelpemiddelet med tilbehør er et CE-merket medisinsk utstyr, klasse I, i henhold til klassifiseringsreglene i
vedlegg VIII (EU) 2017/745.

3.4 Samsvarseklæring

Produktet oppfyller kravene til medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr, Se
gjeldende EU-samsvarserklæring for produktvarianter og tilbehør, www.anatomicsitt.com/dokument.

4. Tiltenkt bruk
Zitzi Delfi Pro er et modulært dynamisk sittesystem for barn og unge med sitteproblemer hvor sete- og
ryggdelsbasen har flere justeringsmuligheter og kan utstyres med diverse tilbehør for å oppnå en bestemt
sittestilling. Sittesystemet brukes sammen med understell fra Anatomic Sitt i Norrköping AB. Zitzi Delfi Pro er et
gjenbrukbart produkt.
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5. Symboler
Dette symbolet finnes i bruksanvisningen og gjør leseren
oppmerksom på f.eks viktig
sikkerhetsinformasjon.

Angir batchnummeret til
produksjonen slik at batch
kan identifiseres.

Dette symbolet indikerer
eventuell klemfare.

Angir at produktet er et
medisinteknisk produkt.

Instruksjoner og tips som
forenkler bruken av produktet.

Angir produsentens referansenummer/artikkelnummer slik
at det medisintekniske utstyret
kan identifiseres.

Angir at bruksanvisningen alltid
bør leses før bruk. Nettadresse indikerer hvor
dokumentet befinner seg
elektronisk.
Angir at bruksanvisningen bør
leses for å få viktig sikkerhetsinformasjon om f. eks advarsler
som ikke finnes på etiketten til
det medisinske utstyret.
Angir produsenten av det
medisintekniske utstyret som
definert i (EU) MDR 2017/745.
Kan også brukes med
produksjonsdato.

Indikerer datoen da det
medisintekniske produktet ble
produsert.
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Angir produsentens serienummer slik at et spesifikt
medisinteknisk produkt kan
identifiseres.
Unik produktidentifikator som
muliggjør entydig identifikasjon
av spesifikke medisintekniske
enheter.

Indikerer at produktet er
CE-merket i henhold til
gjeldende EU-direktiver.

6. Produktmerking
Etikett på hovedprodukt
Type produkt
Produktgruppe
Produktnavn
UDI transportør

Maks. belastningsvekt
inkl. bruker

Etikett på tilbehør
Type produkt
Produktgruppe/produktgrupper
Produktnavn
UDI transportør
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7. Sikkerhetsinstruksjoner
7.1 Opplæring og kvalifikasjoner
•

Montering, service og resirkulering skal alltid utføres av kvalifisert personell (teknikere ved
Hjelpemiddelsentralen, Hjelpemiddelspesialisten eller tilsvarende).

•

Vedtak om tilrettelegging/spesialtilpasning skal tas av kvalifisert medisinsk personell og utføres av kvalifisert
fagpersonell (teknikere ved Hjelpemiddelsentralen, Hjelpemiddelspesialisten eller tilsvarende).

•
•

Innstillinger, justeringer, samt utprøving av hjelpemiddelet skal alltid utføres av kvalifisert personell
(spesialistpersonell ved Hjelpemiddelsentralen, Hjelpemiddelspesialisten eller tilsvarende).

•

Foresatt, ergoterapeut eller person med tilsvarende kompetanse og kunnskap om bruker og hjelpemiddelet,
skal alltid foreta en risikovurdering før bruk.

7.2 Advarsler og forholdsregler

Les alltid bruksanvisningen før bruk.
Innstillinger skal kun gjøres av kvalifiserte fagfolk. Det er kun tillatt med
innstillinger på den måten som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
Kontroller produktet for feil og mangler før det leveres ut til bruker.
Den som foreskriver hjelpemiddelet er ansvarlig for å instruere brukeren og/eller
andre personer i dets nærmiljø hvordan produktet skal brukes på en sikker måte.
Kontroller alltid produktets funksjon før bruk.
Foresatt, ergoterapeut eller person med tilsvarende kompetanse, og kjennskap til
bruker, skal balansere setet for å sikre at velterisiko utelukkes. Tippesikring kan
bestilles ved behov.
Justeringer skal kun gjøres på den måten som er beskrevet i denne
bruksanvisningen.
Etter all montering og justering, eller servicearbeid, kontroller og stram alle
festeskruer og mutre.
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Sørg alltid for at sittesystemet er godt festet til understellet før du plasserer
brukeren i sittesystemet! En sikkerhetsstropp leveres med setet med den hensikt
å strammes fra setets ryggprofil og rundt kjørebøylen. Denne sikkerhetsstroppen
må alltid brukes med universelle adaptersystemer og når det transporteres i
kjøretøy. Sørg for at denne stroppen er stabil og stram.

Stå aldri på fotplaten ved inn- og utstigning av hjelpemiddelet.

Overbelast aldri hjelpemiddelet, se avsnitt for ”Begrensninger for gjeldende
maksimal belastning”.

Merk at dersom brukeren tar tak i gjenstander utenfor hjelpemiddelet eller lener
seg for langt ut av hjelpemiddelet, kan det oppstå en tyngepunktforskyving som
kan føre til økt velterisiko.

Løft alltid i understellet, aldri i setet. Løft aldri hjelpemiddelet med brukeren i det.

Utfør aldri service mens produktet er i bruk.

La aldri brukeren være uten tilsyn når hjelpemiddelet er i bruk.

Sjekk alltid brukeren for rødhet eller trykkmerker etter bruk av hjelpemiddelet.
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7.3 Sjekk før bruk
Inspeksjon og kontroll skal utføres før hver bruk i henhold til punktene nedenfor.
•
•
•
•
•

Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje og skader. Sjekk spesielt skruer
og muttere, samt grep.
Kontroller at setet er godt festet til understellet.
Kontroller produktets stabilitet.
Kontroller produktets bevegelige funksjoner, som ryggvinkel for mobilitet og låsing.
Kontroller belter og seler for slitasje, funksjon og feste.

Dersom det oppdages feil og mangler. Ikke bruk produktet. Kontakt din distributør for hjelp.

7.4 Begrensninger
Maks. belastning
Den høyeste belastningsvekten er 90 kg og gjelder alle størrelser. Med belastningsvekt
menes den maksimale vekten som sittesystemet kan bli utsatt for, for eksempel brukere og
eventuell annen vekt. Maksimal belastningsvekt for transport i kjøretøy er 75 kg.

Produktets levetid
Forventet levetid på produktet er 3-5 år ved normal bruk i henhold til produktets tiltenkte
formål, forutsatt at instruksjonene i denne bruksanvisningen følges. Den faktiske levetiden
kan imidlertid variere avhengig av hvor hyppig og intensivt produktet brukes.

Gassfjærer
Dersom produktet skal lagres over lengre tid, vurder følgende:
Gassfjærer bør brukes regelmessig for å opprettholde funksjonen. Når produktet ikke er i bruk,
må gassfjæren aktiveres minst en gang hver 6. måned. I tillegg bør de oppbevares på en slik
måte at gassfjærstangen er rettet nedover, ellers kan gassfjærstangen ryke og slutte å
fungere.
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7.5 Gjenværende risiko
Vær oppmerksom på at produktet og dets tilbehør er riktig innstilt slik at brukeren ikke
opplever ubehag eller får skader under bruk. Hvis dette skjer, foreta justeringer eller installer
passende tilbehør.

7.6 Godkjente kombinasjoner
For at produktet skal beholde sin CE-merking, må hjelpemiddelet kun leveres med tilbehør
og reservedeler levert av Anatomic Sitt AB. Se produktets bestillingsdokumentasjon for mulig
tilbehør og reservedeler.

7.7 Avvik/hendelser
Ved funksjonsfeil, ta kontakt med Hjelpemiddelsentralen, Hjelpemiddelspesialisten eller
produsenten. Hvis det oppstår en alvorlig hendelse, bør det rapporteres til Anatomic Sitt AB.
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8. Tekniske data - Delfi Pro
JUSTERBAR RYGG
Alle mål er målt med polster
RYGG cm
Rygg str. 0
Rygg str. 1
Rygg str. 2
Rygg str. 3

BOL/SIDESTØTTE cm
BxE
31x21 cm
34x21 cm
39x26 cm
45x29 cm

Bryststøtte str. 0
Bryststøtte str. 1
Bryststøtte str. 2
Bryststøtte str. 3

CxD
16x12 cm
20x13 cm
23x15 cm
25x18 cm

BOL/SIDESTØTTEJUSTERING (A) cm inkl. polster

Ryggprofilens lengde:

Str. 0 Str. 1 Str. 2
33
36
45

BOLSTØTTE 0
BOLSTØTTE 1
BOLSTØTTE 2
BOLSTØTTE 3

Str. 3-4
52 cm

RYGG 0
17 - 26
17 - 26
19 - 28
19 - 28*

RYGG 1
17 - 26
17 - 26
19 - 28
19 - 28*

Grå ruter er standardkonfigurasjon.
* Ikke optimal høydejustering.
HÅNDBØYLE
A
Str. 1
Str. 2
Str. 3
Str. 4
Str. 5

305 mm
345 mm
425 mm
480 mm
520 mm

Målt mellom rørsentrum
ARMSTØTTE FRA RYGG

Mål

Str.1
Str.2
Str.3
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A

240 - 340 mm
280 - 440 mm
280 - 440 mm

B

75 mm
75 mm
75 mm

C

230 mm
230 mm
330 mm

RYGG 2
19 - 28
19 - 28
21 - 30
21 - 30*

RYGG 3
21 - 30*
21 - 30*
23 - 30*
23 - 32

Zitzi Delfi Pro
Brukerlengde, ca cm:
Sittebredde (A) cm:
Sittedybde (B) cm:
Aksehøyde (C) cm:

Str. 0

Str. 1

Str. 2

Str. 3

Str. 4

60 - 80
70 - 100
90 - 130 120 - 160 140 - 170
24, 27, 30 24, 27, 30 28, 31, 34 32, 35, 38 32, 35, 38
14 - 20
17 - 26
24 - 33
31 - 40
36 - 45
14 - 24
17 - 27
24 - 34
30 - 40
30 - 40

Brukervekt samtlige størrelser: maks. 90 kg.
Ryggvinkel samtlige størrelser: -100 til +300

SITTEDEL
Windswept

Windswept:
Windswept mulighet: 90

Abduksjon/adduksjon

Benlengde

Abduksjon:
Samtlige størrelser: 00 til +180
Adduksjon:
Samtlige størrelser: 00 til -90

FOTSTØTTE

A x B

Helt str. 0
Helt str. 1
Helt str. 2
Helt str. 3
Helt str. 4

320 x 260 mm
315 x 195 mm
345 x 225 mm
380 x 260 mm
380 x 310 mm

Helt justerbar str. 1
Helt justerbar str. 2
Helt justerbar str. 3

155 x 190 mm
160 x 220 mm
180 x 255 mm

Delt str. 1
Delt str. 2
Delt str. 3

155 x 190 mm
160 x 220 mm
180 x 255 mm

Delt justerbar str. 1
Delt justerbar str. 2
Delt justerbar str. 3

155 x 190 mm
160 x 220 mm
180 x 255 mm

Størrelse
Fotstøttestag profillengde (cm)

0-1
25

2
30

3-4
35
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ARMSTØTTE FRA SETE

Str. 1
Str. 2
Str. 3
Str. 4

A X B
230 x 75 mm
230 x 75 mm
230 x 75 mm
330 x 75 mm

Str. 1
Str. 2
Str. 3
Str. 4

C
140 - 205 mm
140 - 205 mm
190 - 280 mm
190 - 280 mm

HOFTESTØTTE
A X B
160 x 130 mm
175 x 160 mm

Str. 1
Str. 2

Måles fra toppen av sittedelen til armstøttens topp
BEKKENTØTTE
Str. 1
Str. 2

FOTBRETT
Fotbrett str. 1
passer til str. 1
fotstørre osv.

A X B
150 x 70 mm
200 x 100 mm

BORD

Bord
Str. 1
Str. 2
Str. 3

MÅL
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

STØTTEBORD
Støttebord
Str. 1
Str. 2
Str. 3
Str. 4

MÅL

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

A (høyde fra fotplate)
Str. 1
180 mm
Str. 2
180 mm
Str. 3
210 mm
Str. 4
240 mm
HODESTØTTE

A X B
Hodestøtte str. 1
220 x 150 mm
Hodestøtte str. 1 lang 280 x 160 mm
Hodestøtte str. 2
240 x 190 mm
Hodestøtte str. 2 lang 280 x 210 mm
Std.

Langt
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9. Tilpasning og spesialtilpasning
Anbefalinger
Hver gang produktet endres på noe vis må en vurdering gjøres om det er en tilpasning eller
spesialtilpasning.
En tilpasning er en endring som gjøres innenfor rammene for produktets CE-merking.
Alt annet er spesialtilpasning. Tilpasninger kan kun gjøres av en kvalifisert fagperson og skal
alltid utføres på en profesjonell måte.
Tillatte tilpasninger innenfor rammen av CE-merking
Lengden på fotstøtteprofilen kan forkortes for bedre å passe brukeren.
Lengden på ryggstøtteprofilen kan forkortes. Profilen må aldri være kortere enn at samtlige
fester til ryggplaten kan monteres på denne.
Risikovurdering
Merk at det alltid skal foretas en risikovurdering, både ved tilpasning og ved spesialtilpasning
av et hjelpemiddel. Produktet må aldri være farlig for brukeren eller personer i dens nærhet, til
bruk etter tilpasning.

10. Monterings- og justeringsanvisninger
Montering skal alltid utføres av kvalifiserte fagfolk (teknikere ved Hjelpemiddelsentralen,
Hjelpemiddelspesialisten eller tilsvarende). Instruer brukeren og/eller andre personer om
produktets funksjoner, slik at hjelpemiddelet kan brukes på en sikker måte.
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Verktøy
Justeringsnøkkelen du trenger for å gjøre
justeringer er integrert i toppen av ryggprofilen
som du finner på baksiden av stolen.
(4 mm umbraconøkkel)

Justeringsnøkkel

10.1 Montering på understell
Montering av festeplate
Monter festeplaten med de medfølgende skruene,
skivene og låsemutterne på understellets
festeplate.
Montering av Delfi Pro
Sittesystemet monteres enkelt og sikkert på
understellet ved hjelp av en festeplate. Festeplaten
er utstyrt med 2 styrepinner som gjør at sittesystemet sitter på plass, samt et grep under for å
opprettholde sittesystemets posisjon. Sett inn
sittesystemet som vist på bildet. Skyv deretter
sittesystemet bakover til det stopper og du hører et
klikk. Stram deretter grepet med klokken under
sitteplaten for å feste sittesystemets posisjon.

Hullbilde
Draretning
Dra nedover
for å åpne
Grep

Pass på at låsen klikker på
plass og at du har strammet
grepet!
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10.2 Adaptersystem universal
Montering av adaptersystem
Start med å montere bunnplaten (A) på bunnen ved å skru den fast med de medfølgende
skruene, skivene og mutrene (B).
Monter deretter adapterplaten (C) ved å skyve felgpinnene (D) inn i sporene på undersiden
av sittesystemet. Stram til skruene (E) når ønsket posisjon er nådd.
Når adapterplate og bunnplate er montert på sittesystemet og understellet, kan disse
kombineres. Sittesystemet er riktig festet når en klikklyd høres.

Sharky Pro er festet i de indre ovale
hullene
Delfi Pro er festet i de ytre ovale
hullene

Avstandsstykker skal være på denne
siden
Pass på at sittesystemet er godt festet til understellet før bruk.
Ved bruk av Adaptersystem Universal skal sikkerhetsstroppen på
baksiden av sittesystemet brukes og festes rundt kjørebøylen eller
tilsvarende på understellet.
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10.3 Planskive
Skru sammen skrue, plate, avstandsstykke og tønnemutter. Skyv alle 4 tønnemuttere inn i
profilen som vist, og stram deretter skruene godt.

10.4 Justering av sittedel
Sittedybden, benlengdeforskjell og eventuell abduksjon/adduksjon av benene justeres enkelt.
Fjern fôringen og ta bort bakre sittedel for å få tilgang til skruene. Merk at du ikke skal skru
skruen helt ut, det er nok å løsne den.

Justeringsnøkkel
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Sittebreddejustering
For maksimal sittebredde setter du tønnemutteren i spor 3, og for minimum sittebredde setter
du tønnemutteren i spor 1. Bendelerne leveres grunninnstilt i spor 1,
1. Løsne den fremre skruen på bendeleren med hjelp av justeringsnøkkelen.
2. Flytt bendeleren til ønsket spor og posisjon for en bredere sittebredde.
3. Stram til skruen når du har nådd ønsket posisjon. Den bakre skruen må kanskje løsnes litt.
Tønnemutter

Spor 1, 2, 3

Justeringsnøkkel
Benlengdeforskjell
Løsne den fremre skruen på bendeleren med justeringsnøkkelen. Stram bendeleren til ønsket
posisjon og skru til.
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Sittegropsjustering
Ved justering av sittedybde bør også sittegropsjustering inkluderes. For eksempel om
sittedybden er justert til 23 cm (grått felt), bør også sittegropsjusteringen skyves ut til det grå
feltet for å opprettholde størrelsen på sittegropen, for å få en riktig sittestilling.
Løsne skruen til bendeleren med justeringsnøkkelen. Trekk sittegropsjusteringen til ønsket
posisjon og stram skruen.

Abduksjon og adduksjon
Løsne den fremre skruen på bendeleren med justeringsnøkkelen. Flytt bendeleren til ønsket
posisjon og skru til skruen når du har nådd ønsket posisjon.

Nøytral
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Adduksjon

Abduksjon

10.5 Montering/demontering av rygg
Bakfestet består av 4 skruer. Før inn ryggprofilen
inn i tømmermutrene og trekk de fire medfølgende
skruene (merket rødt på bildet).
Ryggen havner automatisk i riktig posisjon ved
hjelp av stopperen i ryggprofilen.

Tenk på! Velg en forsterket
rygg med høy tonus på
pasienten.

10.6 Justering av ryggvinkel
Sett låsen i aktiveringsmodus ved å dra den rett
ut og deretter oppover. For å justere vinkelen på
ryggstøtten trykker du låsen ned, så slippes den
tilbake slik at du kan sette den i ønsket posisjon.
Når du har nådd ønsket vinkel, slipp låsen.

Det er svært viktig at spaken plasseres i
barnesikringsposisjon, pekende nedover,
etter justering av ryggvinkelen.
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10.7 Justering av rygghøyde
- Løsne skruene iht. (A) på begge sider av ryggprofilen
(2 på hver side).
- Juster høyden.
- Stram skruene.
Plasser ryggen slik at du bruker ryggens
integrerte korsryggstøtte!

Justeringsnøkkel

10.8 Forsterket rygg
Forsterkningsplaten festes til bakplaten ved hjelp av dobbelsidig tape. Pass på at alle spor og
hull vender mot hverandre. Platen holdes deretter på plass via vognboltene som fester
bryststøtten i sporene.

Festes med dobbelsidig
tape til denne overflaten

22

10.9 Justerbare bol/sidestøtter
Montere bol/sidestøtte

Monter bol/sidestøtten med medfølgende vognbolt,
avstandsstykke, skive og grep (se bilde).
Avstanden bør plasseres mellom bol/sidestøtten og
ryggen slik at fôret ikke kommer i klem.
På enkelte modeller av Delfi Pro, går ikke fôret
rundt på bol/sidestøttens bakside. Disse bol/sidestøttene monteres uten plastavstandsstykket.

Justering bol/sidestøtte
- Løsne grepene (to på hver side)
- Juster deretter bol/sidestøttens bredde og høyde.
- Stram grepene når du har nådd ønsket posisjon.

Justeringsgrep
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10.10 Sammenleggbar bol/sidestøtte
Montere bol/sidestøtte

Monter bol/sidestøtten med den medfølgende vognbolten (1),
avstandsstykke (2), skive (3) og grep (4), (se bilde).
Avstanden skal plasseres mellom bol/sidestøtten og ryggen
slik at fôret ikke kommer i klem.
Fest låsestroppen (6) som vist på bildet.

Trekk ut bol/sidestøtten

Trykk inn knappen (5) og trekk
støtten til siden.
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10.11 Bekkenstøtte
Montering av bekkenstøtte

Før du kan montere bekkenstøtten, må du fjerne beskyttelsesdekselet (A). Skru ut skruen (B)
og løft deretter av dekselet. Monter bekkenstøtten der beskryttelsesdekselet (A) var og fest
med skruen (B).

Justering av bekkenstøtte

For å justere vinkelen på bekkenstøtten, løsne skruen (B), (C) eller (D) avhengig av
innstillingene du ønsker å gjøre. For å justere høyden på bekkenstøtteplaten, skru ut skruene
(E) og flytt platen til ønsket posisjon. Skru deretter inn skruen (E) igjen.
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10.12 Hoftestøtte
Skru løs de to skruene som fester bendeleren og bytt ut skruene i det medfølgende settet som
er ett steg (5 mm) lengre. Ved montering av de nye skruene, plasser hoftestøtten mellom
bendeleren og foten som vist på bildet, slik at hoftestøtten hviler mot basen.
Velg hvilke spor i hoftestøtten du bruker avhengig av hvor langt fremover/bakover du ønsker å
plassere støtten, juster deretter støtten sidelengs før du strammer skruene skikkelig.
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Justeringsnøkkel

10.13 Hodestøtte
A - Montering av hodestøttefeste

Fjern først den integrerte justeringsnøkkelen som
sitter plassert på toppen av ryggprofilen. Skyv
deretter hodestøttefestet til ønsket posisjon i
sporene på ryggprofilen. Stram skruene!

B - Monter deretter hodestøtten i hodestøttefestet. Juster til ønsket posisjon og lås grepet!

C - Justering av hodestøtten

Løsne justeringsskruene (C) akkurat nok til at
hodestøtten kan justeres manuelt til ønsket posisjon,
lås deretter skruene (C). Hvis hodestøtten må heves
høyere, justeres dette ved å løsne grepet (B) og
deretter flytte hodestøtten til ønsket høyde.
Lås deretter grepet (B).

(B) Høydejusteringsgrep

(A) Hodestøttefeste,
4 skruer med tønnemuttere.

10.14 Sidejusterbart hodestøttefeste
Montering av sidejusterbart hodestøttefeste

Fjern først den integrerte justeringsnøkkelen som er
plassert på toppen av ryggprofilen. Skyv deretter den
sidejusterbare hodestøttefestet ned til ønsket
posisjon i sporene på ryggprofilen. Stram skruene!
Monter deretter hodestøtten i hodestøttefestet,
juster til ønsket posisjon. Lås grepet!

Justering av hodestøtten

For å sidejustere hodestøtten, løsne skrue (A), (2 stk).
Ønskes mer justering, løsne skruene (B), (4 stk).
Stram skruene!
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10.15 Nedfellbart hodestøttefeste
Montering av nedfellbart hodestøttefeste

Fjern først den integrerte justeringsnøkkelen som er plassert på toppen av ryggprofilen.
Skyv deretter det nedfellbare hodestøttefestet (A) til ønsket posisjon i sporene på
ryggprofilen. Stram skruene!

B - Monter deretter hodestøtten i hodestøttefestet, juster til ønsket posisjon.
Lås grepet!
C - Justering av hodestøtten
Løsne pinnen for å kunne folde bort hodestøtten. Når du låser det nedfellbare
hodestøttefestet; sørg for at pinnen låses.
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10.16 Montering av andre hodestøttefester
Løsne skruene (A) og fjerne hodestøtten fra hodestøttefestet. Monter festet med den
medfølgende skruen (B) og trekk til skruene. Sett deretter hodestøtten på plass på
hodestøttefestet og stram til skruene (A).

Feste hodestøtten

Feste HeadActive

Feste pannebånd
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10.17 Montering av brystseler
Øvre monteringsbrakett
(A)

Montering av øvre monteringsfeste (A)
Fjern først den intregrerte justeringsnøkkelen som
sitter øverst på ryggprofilen og evt. hodestøttefestet. Skyv deretter de øvre festebrakettene ned til
ønsket posisjon i sporene på ryggprofilen.
Montering av den øvre festebraketten
Løsne skruene og juster til ønsket høyde og vinkel.
Juster høyden på monteringsbraketten slik at beltedraget havner litt over skulderpartiet.
Stram skruene!
Montering av sele
Tre selens øvre stropper gjennom sporet og inn i
spennen. Tre deretter de nedre festepunktene til
selen inn i den nedre braketten. Bruk vedlagte
sommerfuglspennene (E).
Justering av beltedrag
Løsne skruene på den øvre monteringsbraketten og
juster høyden, og lås deretter den øvre skruen. Juster
vinkelen og lås deretter den nedre skruen.

(B) Nedre monteringsfeste,
inkludert som standard
Alternativ nedre monteringsfeste (alternativ 285140)
Sørg for at det er nok plass til
nakken. Sjekk også trykket på
beltet og at beltetrykket sitter
der de skal.

Justeringsnøkkel
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10.18 Hoftebelte
Justering av hoftebeltefeste
For å flytte posisjonen til hoftebeltefestet, løsne skruene (A) litt og juster til ønsket posisjon.
Stram deretter til skruene (A).
Montering av hoftebelte
Når hoftebeltet skal monteres i hoftebeltefestene, bruk en sommerfuglspenne. For montering
etter Triglide-metoden, gjør som bildet viser.

Triglide-metoden

Pass på at stroppen ikke kommer i klem
mellom avstandsstykket og festet.
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10.19 Ankelstøtter
Fotplatene er klargjort for montering av ankelstøtten.

Sjekk at reimen ikke
krøller på ankelselen

10.20 Armstøtte
For å montere armstøtten, skyv armstøtten i festet på siden av sitteenheten. Stram deretter
skruen. Se posisjon (A).
Breddejustering: Løsne skrue (A) og juster til ønsket posisjon. Stram skruen.
Dybdejustering: Løsne skruene (B) og (C) helt og juster til ønsket posisjon. Sett skruene
tilbake og stram skruene.
Rotasjon: Løsne skrue (C) og juster til ønsker posisjon. Lås skruen.
Høydejustering av armstøtteplate - D: Løsne grepet og juster til ønske posisjon. Lås grepet.
Vinkeljustering av armstøtteplate - E: Løsne grepet og juster til ønsket posisjon. Lås grepet.

Justeringsnøkkel

32

10.21 Armstøtte fra rygg
Montering av armstøtte fra rygg
Før montering av armstøtte fra rygg, må du først fjerne justeringsøkkelen og eventuelle andre
detaljer som kan være i veien, som for eksempel hodestøtter, øvre monteringsfester og kjørebøyle. Løsne stoppskruene (A) og juster armstøttefestene (B) for å få tilgang til skruene (C)
på midtbraketten gjennom hullene. Løsne disse skruene tilstrekkelig til å kunne tre tømmermutrene (D) inn i sporene på ryggprofilen. Juster deretter festet til passende høyde og stram
til skruene. Juster armstøttefestene til passende bredde og trekk til stoppskruene. Monter
eventuelt delene du fjernet igjen for å kunne montere armstøttefestet.
Høydejustering
For å justere høyden på armstøtten, løsne skruene (C) litt, og flytt deretter armstøtten til
ønsket posisjon. Stram deretter til skruene (C).
Breddejustering
For å endre bredden på armstøtten, løsne stoppskruene (A) og flytt deretter armstøtten til
ønsket posisjon. Stram deretter til skruene.
Vinkeljustering opp/ned
For å justere vinkelen på armstøtten, løsne grepet (E) og drei deretter armstøtten til ønsket
vinkel. Trekk deretter til grepet (E).
Sidevinkeljustering
For å justere platen sideveis og i vinkel, løsne skruene (F) og flytt deretter armstøtten til
ønsket posisjon. Stram deretter til skruene (F).

Montering av skålformede
armstøtter
Armstøttene skal monteres som
vist med de høye sidene utover,
vekk fra kroppen.
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10.22 Overarmstøtte
Montering av overarmstøtte
Monter overarmstøtten med hjelp av grepet (A), skiven (B) og vognbolten (D). Merk at
vognbolten i bryststøtten må byttes ut med den medfølgende lengre vognbolten. For en mer
detaljert beskrivelse av hvordan man monterer bryststøtten, se side 23-24 i denne bruksanvisningen. Sett vognboltene (D) gjennom bryststøtten og ryggplaten. Mot deretter opp med
overarmstøttefestet (C), skive (B) og til slutt grep (A).
Høydejustering av overarmsstøtte
For å høydejustere overarmstøtten, løsne grepet (A) og juster deretter til ønsket høyde.
Stram grepet (A) når du har nådd ønsket posisjon.
Breddejustering av overarmsstøtte
For å breddejustere overarmsstøtten, løsne skruene (E) og juster deretter til ønsket bredde.
Stram til skruene (E) når du har nådd ønsket posisjon.
Polstring
Når polstringen skal vaskes, kan du enkelt trekke den av overarmsstøtteplaten ved å strekke
strikken på baksiden av polstringen. For å sette sammen polstringen igjen, tre polstringen over
overarmsstøtteplaten og sørg for at den er sentrert på overarmsstøtteplaten.

Håndskrue (A)
4 stk.

Brikke (B)
4 stk.

Vognbolt (D)
4 stk.
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Vognbolten i bryststøtten skal skiftes ut med den
medfølgende lengre vognbolten ved montering av
overarmsstøtten. Ved justering av overarmsstøtten
frigjøres også bryststøtten for justering.

10.23 Håndbøyle
Montering av håndbøyle
Bøylen skyves inn i et rør under armstøtteplatene og låses med grep (A) på begge sider.
Bøylen kan skyves ut på brukerens venstre side og roteres bort mens høyre side fortsatt sitter
i monteringsrøret.

10.24 Bord, fast
Montering av bord
Plasser bordet på armstøtteplatene og vri deretter inn bordets monteringsbeslag under
armstøtteplaten. Monteringsbeslaget skal dreies til det havner innenfor opphøyningen under
armstøtteplaten.
Bytte av monteringshull
Det er 3 innfestningsmuligheter i
bordet som kan benyttes forskjellig
avhengig av bredden på rygg/
armstøtten. Bordet leveres med
festet i midtre hullet.

Legg bordet på armstøtteplatene
slik at armstøtten ligger mot bordets
bakkant/låsespak.

Trykk ned bordet slik at spaken går
fri og vri inn spaken under armstøtteplaten.

Vær forsiktig så
du ikke løfter
bordet i framkant
Før inn spaken til den festes under
armstøtteplaten!
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10.25 Bord, utfellbart
Montering av bord, utfellbart
For å montere det utfellbarebare bordet, sett inn bordets monteringsrør (A) gjennom røret (B)
som er plassert under armstøtteplaten. Skyv bordet til ønsket posisjon og la det hvile på armstøtteplatene. Stram grepet (C) for å låse bordet.
For å bruke den utfellbare funksjonen
For å dreie bordet til siden, løsne grepet (C) litt. Løft deretter bordet litt og trekk det
fremover. Løft bordet ytterligere og drei det til siden. Når bordet er i laveste posisjon, skyv det
bakover igjen og stram grepet (C).
1) Trekk bordet fremover
2) Løft og trekk til siden
3) Brett helt ned slik at bordet henger og skyv deretter bordet tilbake til opprinnelig posisjon.

1

2

3
Ikke glem å stramme håndskruen (C) etter at
bordet er foldet ut. Pass på å trekke
bordet langt nok framover når bordet foldes
sideveis slik at brukeren ikke blir skadet.
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10.26 Bord, forsterket monteringsbrakett
Montering av forsterket bord
For å montere det forsterkede bordet, tre inn bordets monteringsrør (A) gjennom røret (B) som
er plassert under armstøtteplaten. Skyv deretter bordet i ønsket posisjon og la det hvile på
armstøtteplatene.
Stram grepet (C) for å låse bordet. Vri deretter inn låsearmen til den passer innenfor kanten av
armstøtteplaten.
Breddejustering av forsterket bord
I stedet for å justere bredden å armstøttene, kan du justere bredden på bordfestebraketten
slik at den passer til monteringsrørene i armstøttebrakettene. For å justere bredden på bordet
løsner du skruene (D) litt og juster til ønsket posisjon. Stram deretter til skruene (D).
Forsterket bord sett
fra undersiden

Låsearm

Hvis breddejusteringen i bordfestebraketten ikke er tilstrekkelig,
kan det hende at det må gjøres justering av armstøttens bredde.
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10.27 Støttebord
Montering av bordet
Plasser bordet på armstøtteplatene og
skru deretter inn låsearmer (A) på underarmsstøtteplaten
(B). Låsearmene skal dreier til de havner innenfor kanten av
armstøtteplaten.

10.28 Fotstøtte
Montering av fotstøtte - A
Monter fotstøtten i innfestningen (firkantrør).
Lås fotstøtten med låseskruen.
Justering av vinkel av kneledd - B
Løsne grepet og juster til ønsket vinkel. Lås grepet
når ønsket vinkel er nådd. Viktig! Etter justering må
taggene gå i hverandre slik at de låser seg.
Trekk til skruen!
Høydejustering av fotplatene - C
Løsne grepet og juster til ønsket vinkel.
Lås grepet når ønsket vinkel er oppnådd.
Justering av vinkel ved fotleddet - D
Løsne skruen og juster så til ønsket vinkel.
Lås grepet når ønsket vinkel er oppnådd.
(A) - Innfestning, fotstøtte
(B) - Justeringsgrep til kneledd

Justeringsnøkkel

(C) - Justeringsgrep til fotstøttevinkelen
(D) - Justeringsskruer for fotstøttevinkel
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10.29 Delt fotstøtte

Feste,
fotstøtte

Montering av fotstøtte - A
Monter fotstøtten i innfestningen (firkantrør).
Lås fotstøtten med låseskruen.
Justering av vinkel av kneledd - B
Løsne grepet og juster til ønsket vinkel. Lås grepet
når ønsket vinkel er nådd. Viktig! Etter justering må
taggene gå i hverandre slik at de låser seg.
Stram skruen!
Høydejustering av fotplate - C
Løsne skruen (C+D), og juster deretter til ønsket høyde.
Stram skruen når ønsket høyde er nådd.

Justeringsnøkkel
(A) - Innfestning, fotstøtte
(B) - Justeringsgrep for kneledd

(C) - Skrue
(D) - Skrue
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10.30 Fotstøtte, hel justerbar
Justering av vinkel i kneledd - A
Løsne grepet og juster til ønsket vinkel. Lås grepet når ønsket vinkel er nådd.
Høydejustering av fotplate - B
Løsne grepet og juster til ønsket høyde. Lås grept når ønsket høyde er nådd.
Justering av vinkel ved fotledd - C
Løsne skruen og juster til ønsket vinkel. Lås skruen når ønsket vinkel er nådd.
Justering av fotplate - D
Fotplatene kan justeres både i bredde og dybde. Løsne skruen og juster til ønsket posisjon.
Lås skruene når ønsket vinkel er nådd.

Justeringsgrep
til kneledd

Innfestning,
fotstøtte

Justeringsnøkkel

(D) - Justeringsskruer til fotplaten
(C) - Justeringsskruer for fotstøttevinkel
(B) - Justeringsgrep for fotplatens høyde
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10.31 Fotstøtte, delt justerbar
Justering av vinkel i kneledd - A
Løsne grepet og juster til ønsket vinkel. Lås grepet når ønsket vinkel er nådd.
Høydejustering av fotplate - B
Løsne grepet og juster til ønsket høyde. Lås grepet når ønsket høyde er nådd.
Justering av vinkel ved fotledd- C
Løsne grepet og juster til ønsket vinkel. Stram skruen når ønsket vinkel er nådd.
Justering av fotplate - D
Fotplatene kan justeres både i bredde og dybde. Løsne skruen og juster til ønsket posisjon.
Stram skruen når ønsket vinkel er nådd.

Justeringsgrep
til kneledd

Innfestning,
fotstøtte

(B) Justeringsskruer
for fotplatens høyde

(D) Justeringsskruer
til fotplaten

(C) Justeringsskruer
for fotstøttevinkel
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10.32 Fotstøtte, oppfellbar
Montering av fotstøtte - A
Monter fotstøtten i innfestningen (firkantrør).
Lås fast fotstøtten med låseskruen.
Justering av vinkel ved kneledd - B
• Løsne fingerskruen i henhold til posisjon B.
• Juster til ønsket vinkel.
• Stram fingerskruen.
Høydejustering av fotplate - C
• Løsne grepet i henhold til posisjon C.
• Juster til ønsket høyde.
• Stram skruene.
Ankelvinkeljustering - D
• Løsne skruen.
• Juster deretter til ønsket vinkel.
• Stram skruen når ønsket vinkel er nådd.

Justeringsnøkkel
10.33 Fotstøtte, fjærende fotstøtteadapter
Fjærende fotstøtte
Delfi Pro kan også utstyres med fjærende fotstøtte for å bryte
eventuelle spasmer og skape dynamikk i sittende stilling.
Montering av fotstøtte
Løsne endeavslutningen og før fotstøtten i sine spor.
Fjæring C
Skruen i posisjon B bør alltid være i sin laveste posisjon for full fjæringsvei.
Høydejustering
Løsne skruer iht. posisjon B.
Vinkeljustering på fotstøtte
Løsne skruene iht. posisjon C og vinkle fotstøtten til ønsket vinkel.
For at fleksfunksjonen skal fungere
optimalt, bør fotstøttestaget være
rettet nedover.
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10.34 Fotstøtte enkelstag
Montering av fotbrett med enkelt stag ved etterbestilling
Bytt ut den nåværende fotplaten med den medfølgende. Fordi fotbrettet er utformet på en slik
måte at den passer både enkeltstag og doble stag, må fotplaten bores avhengig av hvilken
type fotplate du har.
For å montere fotbrettet, start med å skyve tømmermutteren (A) inn på fotbrettet (B) i
fotstøttefestet (C). Juster deretter fotstøtten (D) til ønsket høyde og trekk til spaken (E). Juster
ønsket høyde og bredde på fotbrettet med skruene (F) og (G). Plaststaget (H) på fotbrettet må
føres gjennom sporet (I) på fotstøtteplaten. Avslutt med å montere den medfølgende
polstringen og sjekk at alle skruene er skikkelig strammet.
Montering av fotbrett med enkelt stag ved bestilling med fotstøtte
For å montere fotbrettet, start med å skyve inn tømmermutter (A) på fotbrettet (B) i
fotstøttefestet (C). Juster deretter fotstøtten (D) til ønsket høyde og trekk til gantergrepet (E).
Juster ønsket høyde og bredde med fotbrettet med skruene (F) og (G). Plaststaget (H) på
fotbrettet må føres gjennom sporet (I) på fotstøtteplaten. Avslutt med å montere den
medfølgende polstringen og sjekk at alle skruene er skikkelig strammet.

Etter justering av ønsket høyde kan plaststaget (H) kuttes eller varmes
under fotstøtteplaten etter eget ønske. Merking for borehull er også
merket under fotplaten.
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10.35 Fra enkelt stag til dobbelt stag
Fra enkelt stag til dobbelt stag og omvendt
Som standard vil fotstøtter størrelse 2, 3 og 4 være ferdigmontert for doble stag og støttelse 1
er ferdigmontert for enkelt stag.
For å skifte mellom de ulike variantene, drei vinkelplaten (A) 180 grader og bytt deretter siden
på tømmermutten (B).

Tekniske data

For hel/delt fotplate
990041 / 990046
990042 / 990047
990043 / 990048
990044 / 990049
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Str.
1
2
3
4

Høyde (A)

Dybde (B)

140 mm
170 mm
205 mm
235 mm

130 mm
160 mm
190 mm
240 mm

10.36 Leggstøtte
Løsne skruene (A) for å justere til ønsket høyde og dybde. Stram til skruene når ønsket
innstilling er oppnådd. Løsne skruene (B) for å justere bredden på leggstøtteplatene.
Stram til skruene når ønsket innstilling er oppnådd.

Justeringsnøkkel

10.37 Aktivitetsbøyle
Aktivitetsbøylefestet monteres på ryggprofilen. Fjern først justeringsnøkkelen som er integrert
i ryggprofilen. Før så aktivitetsbøylefestet ned i sporet på ryggprofilen i henhold til posisjon B.
Lås deretter posisjonen til aktivitetsbøylefestet ved hjelp av skruene (C). Når aktivitetsbøylefestet er på plass og låst i posisjon, fører du ned aktivitetsbøylen i henhold til posisjon (D).
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Montering av nakkestøtte ved bruk av aktivitetsbøyle
Dersom det også skal monteres hodestøtte, monteres hodestøttefestet på festet til
aktivitetsbøylen. Festes med lengre skrue og fjærskive.

10.38 Kjørebøyle
A) Ta bort justeringsnøkkelen fra ryggprofilen.
B) Sett inn tønnemutterene (B) i sporene på ryggprofilen (B2) og før kjørebøylen til ønsket
posisjon.
C) Stram til skruene.
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10.39 Kalesje
Kalesjen monteres i samme feste som
lekebøylen. Kalesje og lekbøyle går ikke an å
kombinere sammen. Eventuelt hodestøttefestet må monteres av for at kalesjen skal
kunne monteres.
Montering av kalesje
Løsne fingerskruen A på begge sider.
Før så inn kalesjen i festet B.
Skru til fingerskruen A på begge sider igjen.

10.40 Korsryggstøtte/korsryggstøtte med pumpe
1. Fjern ryggfôret.
2. Fest korsryggstøtten til ryggfôret (innenfor det merkede området).
3. Bytt ryggfôret.

Korsryggstøttekile
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10.41 Varmepakke
Varmepakken holder kroppstemperaturen oppe og forhindrer avkjøling ved kaldt vær. Når
kroppstemperaturen er oppnådd, slår varmepakken seg av for å spare energi.
Hvis temperaturen synker, aktiveres det igjen og varmer på nytt opp til kroppstemperatur.
Varmeplatene festes på polsteret med velcrobånd.

A) Sitteplate
B) Ryggplate
C) Batteri og kontrollboks

11. Oppsummering og etterkontroll
Etter montering og/eller justering er gjennomført, kontroller at produktene (hovedprodukt og
tilbehør) er riktig montert i henhold til bruksanvisningen og fungerer som tiltenkt.
Kontroller innstillingene til produktet og dets tilbehør slik at brukeren har riktig sittestilling.
Etter all montering-, justering- eller servicearbeid må alle gantergrep, festeskruer og mutre
kontrolleres og strammes til.
Kontroller at hjelpemiddelet er riktig balansert for å sikre at eventuell velterisiko er utelukket.
Hvis det oppdages feil, ikke bruk produktet. Kontakt din distributør for hjelp til handling.
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12. Transport i kjøretøy
Ved transport med bil med Delfi Pro montert på understell, skal instruksjoner fra produsenten
av understellet følges.
Sikkerhetsstropper
En stropp leveres med setet med den hensikt å strekkes fra setets ryggprofil og rundt understellets kjørebøyle. Sørg for at denne stroppen er stabil og stram før du kjører.
Krasjtestet og godkjent
Delfi Pro er kollisjonstestet og godkjent i henhold til ISO 16840-4. Denne standarden gjør at
sittesystemet kan monteres på alle understell som er godkjent i henhold til ISO 7176-19,
samtidig som godkjennigen for kombinasjonen opprettholdes.
Krasjgodkjenning gjelder brukervekt opptil 75 kg.

13. Vedlikehold og renhold
13.1 Sjekk før bruk
For at hjelpemiddelet skal fungere trygt og sikkert, er tilsyn og renhold viktig.
Inspeksjon og kontroll må utføres før hver bruk i henhold til følgende punkter:
•
•
•
•
•

Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje og skader. Sjekk spesielt skruer
og muttere, samt gantergrep.
Kontroller at setet er godt festet til understellet.
Kontroller produktets stabilitet.
Kontroller produktets bevegelige funksjoner, som ryggvinkel for mobilitet og låsing.
Kontroller belter og seler for slitasje, funksjon og feste.

Hvis det oppdages mangler: ikke bruk produktet. Kontakt din distributør for hjelp til handling.

Renhold

Rengjøringsbehovet varierer og må vurderes basert på bruk av produktet, men minst en gang i
uken anbefales.
Rengjør plast- og metalldeler med en klut/svamp og anitbakterielle, milde rengjøringsmidler.
Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, etsende eller løsningsmidler.
Fôr og belter/seler kan vaskes i 600C finvask. Følg separate vaskerådsetiketter på produktene.
For mer informasjon, se gjeldende bruksanvisning for de respektive posisjoneringshjelpemidlene.
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13.2 Service og vedlikehold
For å fungere trygt og sikkert, må det utføres regelmessig service på produktet. Behovet for
gjennomgang/service varierer og kan vurderes fra sak til sak avhengig av produktets bruk og
slitasje, men det anbefales minst en gang hver 6. måned.
Arbeidet skal alltid utføres av kvalifisert personell, se avsnitt Sikkerhetsanvisninger i bruksanvisningen. Ved utskifting av deler skal det alltid brukes originaldeler fra Anatomic Sitt AB.
Ved enhver service skal det sikres at produktets funksjoner er pålitelige og at produktet er
trygt å bruke. Hvis det er mangler som påvirker sikkerheten og ikke kan utbedres, må
produktet tas ut av drift. For rengjøring av produktet, se avsnittene Pleie og resirkulering.

Kontroller følgende og korriger om nødvendig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontroller produktets samtlige funksjoner.
Kontroller produktet og dets tilbehør for løse deler, slitasje eller skader.
Kontroller at alle skruer, muttere og bolter er strammet skikkelig.
Kontroller at alle håndskruer er intakte og fungerer.
Kontroller at setet er godt festet til understellet.
Kontroller sikkerhetsbeltet på baksiden og at det er uskadd og låser seg riktig.
Kontroller produktets bevegelige funksjoner, for eksempel ryggvinkel. Både vedrørende
justeringsmuligheter, mobilitet og låsning.
Kontroller at stempelet låses i valgt posisjon.
Kontroller eventuelle slitasjer på skjøter og braketter. Pass på at de låses ordentlig.
Kontroller belter og seler for slitasje, funksjon og feste.
Kontroller merker, etiketter og advarselssymboler slik at de er hele og leselige.

Etterkontroll
Når service utføres, sjekk at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig montert i henhold
til bruksanvisningen og fungerer etter hensikten.
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13.3 Resirkulering
Resirkulering gjøres hensiktsmessig dersom hjelpemiddelet er personlig og skal gis til ny
bruker eller ved langtidslagring. Arbeidet skal alltid utføres fagmessig av kvalifisert
personell, se avsnitt Sikkerhetsanvisninger i bruksanvisninger.
Ved utskiftning av deler skal det brukes originaldeler fra Anatomic Sitt.
For informasjon om produktet og dets funksjoner, se bruksanvisningen på
www.anatomicsitt.com. For mer informasjon om produktets levetid, se avsnittet Begrensninger
i bruksanvisningen.
Sjekk alltid ved resirkulering at hjelpemiddelet ikke er spesialtilpasset før det sendes til ny
bruker.
Ved hver resirkulering bør det sikres at produktets funksjoner er pålitelige og at det er trygt å
bruke. Hvis det er mangler som ikke kan rettes opp ved resirkulering, må produktet tas ut av
drift og resirkuleres.

Rengjøring
Rengjør plast- og metalldeler med en svamp/klut og antibakterielle, milde rengjøringsmidler.
Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, etsende eller løsningsmiddel.
Fjern polstring, fôr og belter/seler. Polstring er en forbruksvare og bør skiftes ut om nødvendig.
Fôr og belter/seler kan vaskes på 600C finvask. Følg separate vaskerådsetiketter på
produktene. For mer informasjon, se gjeldende bruksanvisning for de respektive
posisjoneringshjelpemidlene.
Produktet kan med fordel rengjøres i vaskeskap, 600C i maks 10 minutter. Fjern fôr og belter/
seler ved rengjøring av sittesystem i vaskeskap.

Tørk
Sittesystemet kan tørkes i skap ved maksimalt 700C i opptil 10 minutter.
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Kontroller ved resirkulering
Etter rengjøring og tørking, sjekk produktet for skader/slitasje. Vær oppmerksom på at
produktets levetid er begrenset (se avsnittet Begrensninger i bruksanvisningen) når det skal
vurderes om produktet er egnet for resirkulering.
Ødelagte, slitte eller sprukne deler skiftes ut. Bruk kun originaldeler fra Anatomic Sitt.
Reservedeler kan bestilles i henhold til egen reservedelsliste for gjeldende produkt. For at
produktet skal beholde sin CE-merking kan hjelpemiddelet kun utstyres med reservedeler
levert av Anatomic Sitt AB.
Kontroller at alle skruer og muttere er strammet. Sørg for at bruksanvisningen og alle
originale etiketter følger den nye bestillingen.
Etiketter/klistremerker
Ved behov for nye etiketter/klistremerker, kontakt Anatomic Sitt. For plassering på
hjelpemiddelet, se www.anatomicsitt.com.
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Kontrollpunkter
Alt i alt
Sjekk hele produktet og dets tilbehør for å identifisere ødelagte, sprukne eller slitte deler.
Sjekk produktets samtlige funksjoner, eller slitte deler som skal byttes ut.
Sitte-/ryggdel
Sjekk at alle skruer og muttere er stramme.
Sjekk at stolens justeringsmuligheter fungerer.
Sjekk at ryggvinkelfunksjonen fungerer og at stemplene låses i valgt posisjon.
Sjekk fôret og bytt om nødvendig.
Fotstøtte
Utfør funksjonskontroll av høyde- og vinkeljustering.
Sjekk evt. slitasjer på alle ledd og sørg for at de låses ordentlig.
Hodestøtte
Sjekk polsteret/trekket og bytt ved behov.
Sjekk at hodestøtteleddet låses.
Sjekk festet på hodestøtten og at den låses.
Armstøtte
Kontroller armstøttens justeringer for høyde, dybde og bredde.
Kontroller armstøttefestene at de låser seg slik de skal.
Festesystem
Kontroller funksjonen slik at den låser seg.
Setebelter
Sjekk sikkerhetsstroppen på baksiden, at den ikke er skadet og at den låser seg.
Andre evt. tilbehør
Kontroller alle deler etter slitasje og bytt ved behov.
Kontroller evt. låsninger og justeringsmuligheter.

Etterkontroll

Når resirkulering utføres, kontroller at produktene (hovedprodukt og tilbehør) er riktig
montert i henhold til bruksanvisningen og fungerer som ment. Sjekk også at merking, etiketter
og advarselssymbolene er komplette og lesbare.
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14. Avfallshåndtering
Gjenvinning

En brukt del eller produkt må demonteres. Delene skal separeres etter materialtype og etterlates på gjenvinningsstasjon eller tilsvarende. Batteri- og gassfjærer sorteres som farlig avfall.

15. Garanti og retur
Garanti og reklamasjon

Garanti gjelder generelt i ett (1) år mot fabrikasjonsfeil fra leveringsdato eller etter avtale. Det
gis ikke garanti for ytre påvirkninger eller unormal håndtering. Defekte varer må returneres for
garantibehandling. Legg alltid ved følgeseddel.
For best mulig vurdering av reklamasjonen, må produktet være tørt og rengjort når det sendes
tilbake.
Beskriv feilen og årsaken så grundig som mulig. Se garantireparasjon eller mulig erstatningsgaranti. Legg ved en kopi av fakturaen og oppgi at produktet skal returneres til deg etter
reparasjon. Oppgi leveringsadresse, kontaktperson og telefonnummer.
Pakk det produktet godt for å beskytte det mot mulige støt under transport. Ikke glem å
skrive ned forsendelsesnummer eller liknende på dokumentene dine. Dette for at du skal
kunne spore forsendelsen dersom noe skulle skje under transport.

Retur

Feilbestilte eller feilleverte varer skal returneres innen 20 dager fra leveringsdato. Legg alltid
ved kopi av både følgeseddel og faktura. Skriv inn årsaken til at du returnerer varene dine.
Returskjema er tilgjengelig på www.anatomicsitt.com.
Pakk produktet godt for å beskytte det mot mulige støt under transport. Ikke glem å skrive ned
forsendelsesnummer eller liknende på dokumentene dine. Dette for at du skal kunne spore
forsendelsen dersom noe skulle skje under transport.
Vær oppmerksom på at tilpassede produkter ikke kan returneres!
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16. Revisjon
Følgende endringer er gjort i denne versjonen av bruksanvisningen.

Kontakt og korrespondanse

Beskrivelse hvor produktetiketten er plassert.

Monterings- og justeringsanvisninger

Beskrivelse hvor produktetiketten er plassert.
- Justerbare bryststøtter er tekstjustert.
- Overarmsstøtter har tekst- og bildejustering (avstand fjernet)
Revisjonsliste
ver. 2.0 - 2021-03-09
ver. 2.1 - 2021-05-26
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Anatomic Sitt AB (produsent)
Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden
Tel +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05
Besøksadresse
Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

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