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BRUGSANVISNING

Mika

Sæt kryds i ruden hvis der er 
foretaget specialtilpasninger.
CE-mærkning gælder ikke!

Kryds 

her!

Tillverkare / Manufacturer
Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00

Producent: 
Rehatec® Dieter Frank GmbH
In den Kreuzwiesen 35
69250 Schönau/Odenwald
Tyskland

Plads til etiket!



2:1 Sædekip

*  Tryk padlen vist pos. A ind for at frigøre gaspatronen til sædekippet.
*  Kip til den ønskede position, slip padlen.

Grundindstillingen af kiplejet kan ændres efter behov. Se punkt 2:2 og 3:1.

2:2 Grundindstilling, sædehøjde

Forreste del af sædet kan justeres i tre forskellige højder, alt efter hvilken baseline man ønsker på 
sædepladen.  

* Løsn skruven vist pos. A
* Flyt til den ønskede position. 
* Stram skruen vist pos. A.
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11:1    Kontrol

* Udfør kontinuerligt kontrol som angivet under nedennævnte punkter
* kontroller regelmæssigt funktionen af bremser, kip samt øvrige bevægelige dele.

* Kontroller regelmæssigt den almene tilstand på stellet samt at alle skruer er 
ordentligt spændt.

* Kontroller at der ikke er skader på stellet. Udskift dele efter behov.   
        *  Seperat kontrolprotokol findes på www.anatomicsitt.com 

11:2    Mærkning 
 

Stellet er mærket med et unikt serienummer, som skal opgives ved korrespondence vedrørende 
produktet.  

11:3   Garanti
 

Kørestolsstellet har 3 års garanti mod fabrikationsfejl. 2 års reklamationsret.

11:4    Passende siddesystemer

Zitzi Delfi/ Zitzi Delfi Pro
Zitzi Sharky

Anatomic formstøbt sæde  

Ønskes andre kombinationer så kontakt Anatomic SITT A/S.

11:5 Afmontering/skrotning

En brugt del eller produkt afmonteres og skrottes. Delene skal sorteres efter materialetype.Ved 
skrotning deles produktet op i metal, plast og brandbart.

11:6   Tekniske data

Max brugervægt inkl.siddesystem:  130 kg 

Str:   Ramme   Indvendig mål:  Udvendig mål:        Sædehøjde:   

Str. 0   Std. ramme  32 cm    38 cm    41 cm med 20”  

Str. 0   Y- ramme  32 cm     38 cm    41 cm med 20”  

Str. 1   Std. ram me 35 cm     41 cm    41 cm med 20”     

Str. 1   Y- ramme  35 cm     41 cm    41 cm med 20”  

Str. 2   Std. ram me 38 cm     44 cm    46 cm med 20” 

Str. 2   Y- ramme  38 cm     44 cm    46 cm med 20”  

Str. 3   Std. ram me 41 cm     47 cm    46 cm med 20”  

Str. 3   Y- ramme  41 cm     47 cm    46 cm med 20”   

Stellet er, sammen med 
siddesystemet Sharky og Delfi, 

crashtestet og godkendt - ISO 7176-19 og 
ISO 10542 med 

brugere siddende i stolen.
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3:1   Grundindstilling, gaspatron 
 

Det nederste fæste på gaspatronen kan monteres i tre forskellige højder 
alt efter hvilket kip man ønsker på sædepladen. (Montering i det nederste 

hul giver mest bagud kip).

*  Løsn skruen vist pos. A
*  Flyt til den ønskede position. 

*  Stram skruen vist pos. A.

´

3:2   Alternative drivhjulsplaceringer

For at fastholde et korrekt tyngdepunkt  
kan drivhjulet placeres i 5

 forskellige dybde positioner. 

Ændring af dybde position:
*  Løsn skruerne vist pos. A. 

*  Flyt til den ønskede position. 
* Stram skruerne.

Tænk på at ændring af drivhjulsplaceringen kan øge 
tip risikoen. Det kan også være nødvendigt at justere 
svinghjulsplaceringen. Se punkt 4:1.!

10:2   Vedligeholdelse 
 
Lufttryk i dæk: * Drivhjul:  4 - 5 bar
  * Svinghjul:  2 - 2,5 bar 

Rengøring af stellet:
Rengør stellet regelmæssigt med autoshampoo eller lignende. Ved kraftig tilsmudsning kan affedt-
ningsmiddel bruges. (Tænk på miljøet! Brug biologisk nedbrydeligt affedtningsmiddel).

Kontrol, Quick release aksel:
Træk akslen ud, rengør og kontroller regelmæssigt at kuglerne på akslen fungerer tilfredsstillende. 
Hvis de skal smøres, så anvend tyndtflydende olie, alternativt 5-56 eller lignende. Akslen skal ikke 
smøres, da den ikke roterer i navhuset. Sørg for at rengøre akslen for snavs og belægninger.
Kontroller at hjulet sidder fast efter montering.

Serviceinterval:
Afhænger af brugen og slitage. Bør foretages 1 gang pr. år. 
Se separat vedligeholdelsesanvisning.

Værktøj:
Værktøj som skal bruges ved justering.
- Unbrakonøgler
- Skruenøglesæt
- Skruetrækker

Træd så langt inde 
som muligt.

10:1  Antitip

Antitippen kan nemt vippes til siden - så den ikke er i vejen.

Træd antitippet ned og vrid den til siden. Vrid indtil det giver en ”klik-lyd” 
så sidder det fast.

Mika stellet bør altid udsty-
res med antitip pga dens 
mange indstillings- og til-

pasningsmuligheder.

A
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4:2	 Vinkeljustering	svinghjulsgaffel

Pos. A på svinghjulsgaflen skal være 90o i forhold til gulvet, (Se billede).

* Løsn og roter de excentrisk møtrikker til den 
 korrekte vinkel er opnået. 
* Spænd møtrikkerne.

Excentriske møtrikker
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4:1   Højdejustering, svinghjul 
 
Svinghjulet kan placeres i tre forskellige højder. 

* Løsn skruen vist pos. A.
* Placer hjulet i den ønskede højde.
* Spænd skruen vist pos. A. 
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9:1   Fodstøtte 
 

Der findes 2 forskellige fodstøtter til Mika.

”Mika” fodstøtten og en opklappelig.  
Findes som hel eller delt. 

Justering af  ”Mika” fodstøtten: 

* A - Løsn fingerskruen , Juster vinklen.  
Stram fingerskruen. 

* B -  Løsn skruerne , Juster til den ønskede højde.  
Stram skruerne.

Opklappelig fodstøtte, delt

Justering af  ”opklappelig” fodstøtte: 

* A - Løsn fingerskruen , Juster vinklen.  
Stram fingerskruen. 

* B -  Løsn skruerne , Juster til den ønskede højde.  
Stram skruerne.



5:1  Vinkeljustering, kørebøjle

     Kørebøjlen kan vinkeljusteres.

    * Løsn ”fingerskruen” vist pos. A.
    * Vrid kørebøjlen til den ønskede  
     position.
    * Spænd ”fingerskruen”.

 
** FINGERSKRUEN SKAL ALTID SPÆNDES EFTER JUSTERING.

5:2  Vinkeljustering/ sammenklapning, kørehåndtag 

Kørehåndtaget kan trinløst vinkeljusteres og klappes  fremad ved transport.

Vinkeljustering:
* Løsn ”padlen” vist pos. A.

* Vinkel til den ønskede position.
* Spænd ”padlen”.

Sammenklapning:
* Tryk på og hold ”skyderen vist pos. B inde.

* Skub håndtaget fremad.

Opklapning:
* Tryk på og hold ”skyderen” vist pos. B inde.

* Klap kørehåndtaget op til den giver en ”klik-lyd”.

Transport:
Ved transport kan stellet løftes i  

rammen.

Ved fastgørelse i bilen, se seperat anvisning
OBS - Stæk kun stropperne, stram dem ikke.
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Fæsteplade - Drej låsepadlen indtil du hører en ”klik-lyd”. Nu sidder sædet sikkert monteret på 
stellet.

Adapterplade - Skyd sædesystemet bagud indtil du hører en ”kliklyd. Nu sidder sædet sikkert 
monteret på stellet.

8:1 Montering af sæde på fæsteplade

Sædet monteres enkelt og sikkert på stellet
ved hjælp af fæstepladen.

Skub sædet ind i sidesporene forfra indtil det  
stoppes af den bagerste kant. Se billede.

Tryk låsepadlen ned og vrid den 
ret frem så den låser sædet fast, så 
det ikke kan glide fremad. Se billede.

Fæsteplade, 
str. 3

Adaptersystem
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5:1 Højdejustering, kørehåndtag/kørebøjle

5:2 Quick release, drivhjul

Kørebøjlen kan højdejusteres trinløst.

* Løsn ”fingerskruen” vist. pos. A.
* Juster kørebøjlen til den ønskede højde.
* Spænd ”fingerskruen”.

Drivhjulene kan nemt fjernes under transport.

Afmontering:
* Tryk og hold knappen inde vist pos. A.
* Træk hjulet af.

Montering:
* Tryk og hold knappen inde vist pos. A.
* Skyd Quick release axlen ind i navet.
* Slip knappen.

Montering:
Armlæn monteres på rygrørene.
*  Fjern kørebøjlen/håndtaget 
* Skyd armlænene på rygrørene.
*  Monterkørebøjlen/håndtaget

Justering:
* Højdejustering (A)
* Armlænsvinkel (B)

5:3  Tromlebremse
 

Stellet er udstyret med tromlebremse som manøvreres af plejeren.

Låsning af hjul:
* Tryk bremsehåndtaget ind. Skyd den røde låsknap frem til det ønskede leje vist pos. A

Frigøring af hjul:
* Tryk bremsehåndtaget ind. Låsningen slippes automatisk.
* Slip bremsehåndaget.

A

Kontroller at bremserne fungerer: 
1. Tryk højre bremsehåndtag ind, samtidigt med at du kører kørestolsstellet fremad, drivhjulet skal 
da bremse / ikke rulle. Håndtaget skal ikke kunne trykkes helt ind mod kørebøjlen, der skal være et 
slip på ca. 5-10 mm.
2.  Gentag proceduren med venstre bremsehåndtag.
3.  Fungerar det inte att bromsa skall du fortgå enligt nedan:

Kontroller at wirerne har den rette spænding. Wirerne må ikke have for lav spænding
 
* Begynd med at justere skrue (B)
indtil bremsen virker, som den skal
Viker det ikke, følg nedenstående instruktion. 

* Spænd skruen (B) helt
* Løsn møtrik/skrue (D)
* Brems ved at løfte i ”armen” (D), så wiren er i
spænd, uden at bremsen er trukket.
 * Spænd møtrik/skrue (D)
 * Finjuster efterfølgende med skrue (B)

B
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D
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Kontroller at hjulet sidder fast ved at trække i det.!

Vigtigt - Spænd altid fingerskruerne efter 
justering (B)!

5:3 Armlæn

A

B


