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2:1     Bagramme justering

For at opnå den rette balance på Seabass, kan du 
justere kørehåndtaget i dybden.
Hvis du opnår den rette balance, vil det føles meget bedre 
og lettere at køre den.

A – Løsen boltene i hver side, juster håndtaget og spænd 
boltene.
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1:1     Montering af fæsteplade

Vælg fæsteplade efter siddesystem.
Juster pladen i dybden og lås de fire bolte.

OBS – Juster sædet, så du opnår en god ba-
lance i kørestolen.



2:2     Kip af sæde

Aktiver kip håndtaget (A) juster kippet til den ønskede posi-
tion. Slip håndtaget.

2:3     Vinkeljustering af kørbøjle

Kørebøjlen kan trinløst justeres efter typen af 
siddesystem.

Løsen kørebøjlen med de to håndtag (A). Juster til 
det ønskede leje og spænd håndtagene!

A

A



3:1     Hjulenes placering

For at få det rette tyngdepunkt, må du justere 
hjulenes position. Juster hjulene i horizontal linie for at 
få en stabil ramme.

Kontakt Anatomic Sitt A/S for at få råd omkring dette.

3:2     De forreste hjuls placering

Du kan placere svinghjulene i fire forskellige 
positioner, hvis du skifter drivhjul.

Sikre dig, at du opnår den 
rette balance!! !
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3:3     Vinkel på gaflen til svinghjulene

Fin justering af de forreste hjul.

For at ændre vinklen skal du løsne skruerne og 
justere de excentriske bolte (A)

OBS – Sikre dig at skruerne er spændt.

A

Sikrer dig at fingerskruerne er 
godt spændte! !

4:1     Kørehåndtaget

For at justere vinklen på håndtaget skal du løsne de to 
fingerskruer. Juster og stram fingerskruerne godt.
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4:2     Kørebøjlen

Kørehåndtaget (eller kørebøjlen) kan justeres til tre forskel-
lige højder. Området markeret med rød på billedet viser 
de højder, du kan vælge imellem. Vær opmærksom på, 
at unbrakoskruerne bliver spændt, når du har opnået den 
ønskede højde.

4:3      Sammenklappelig kørehåndtag

Ekstra tilbehør: Sammenklappelig kørehåndtag
 
Sammenklapning af kørehåndtag:
Skub nederste tværstang (A) nedad for at klappe håndtaget 
sammen. 

Opklapning:
Tag fat i kørehåndtaget, træk det op indtil du hører en klik-
lyd. Kliklyden indikerer, at håndtaget er forsvarligt låst.

 
 
 
Vigtigt –  Sikre dig at kørehåndtaget er låst efter   
 justering.
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5:1    Tromlebremse

Kørestolsstellet er udstyret med tromlebremser, som 
manøvreres af hjælperen.

Låsning af hjul
Tryk bremsehåndtaget ind. Skyd den røde låsepadel frem til 
ønsket stilling vist pos. A

Frigøring af hjul
Tryk bremsehåndtaget ind. Låsen slipper automatisk. Slip 
bremsehåndtaget.

Kontroller at bremserne fungerer
Tryk højre bremsehåndtag ind samtidig med at du skubber 
kørestolsstellet fremad, baghjulet skal bremse/ikke køre. 
Håndtaget skal ikke kunne trykkes helt ind mod kørebøjlen, 
der skal være et slip på 5-10 mm. 

Gentag proceduren med venstre bremsehåndtag.

Bremserne virker ikke
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. Virker det ikke, følg 
nedenstående instruktion.

• Spænd skruen (B) helt
• Løsen 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

C

D

A

Kontroller at hjulet sidder fast ved at trække i 
hjulet uden at trykke på knappen.

5:2     Quick-release

Drivhjulene kan nemt afmonteres ved transport.

Afmontering
Tryk knappen centreret på hjulet ind, træk hjulet af.

Montering
Tryk knappen ind, sæt Quick release akslen ind i 
navet, slip knappen.
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6:1     Fodstøtte

Fodstøtten er monteret i en profil placeret under sædet.

A – Justering af knæ vinklen.
B – Justering af højden på fodpladen.
C – Justering af vinklen på fodpladen.
D – Montering af fodpladen.

Fodstøtten kan dybde justeres!
For at få den rette position, skal fodstøtten dybde juste-
res (E) med hensyntagen til siddesystemet. 
 
 
 
 
 
 
 

A

B

C

D
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7:1     Stænkbeskyttere

Løsen hjulene ved hjælp af Quick-release (se afsnit 5:2). 
Stænkbeskytterne skal monteres på ydersiden af ram-
men. Monter stænkbeskytterne på samme plade, som er 
monteret med to skruer (A).

Juster placeringen af stænkbeskytterne, så hjulet frit kan 
snurre rundt uden at ramme på.

8:1     Transport beslag

Bagerste beslag
Hvert beslag skal monteres med 2 unbrakoskruer på hver 
side af rammen (A).

Forreste beslag
Hvert beslag skal monteres med 2 bolte I de 
eksisterende spor i transportbeslaget.

Beslaget skal monteres på ydersiden af rammen, med 
bøjlen pegende udad og boltene indad.

A

B
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9:2     Antitip støtte

Antitippen kan nemt svinges væk for ikke at være i 
vejen. Tryk ned på antitippen og drej den - den sidder 
først korrekt, når den har klikket sig fast.

Kørestolsstellet bør altid udstyres med 
antitip støtte af 
sikkerhedsmæssige grunde.

! !
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9:1     Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen skal monteres samme sted som 
det forreste transport beslag.

A

9:3     Trædepedal

Trædepedalen er monteret for at gøre det lettere at 
tippe kørestolen, over eksempelvis kantsten.

Skub pedalen ind i rammen, og lås den udefra med en 
skrue.



10:1     Vedligeholdelse

Rengør rammen regelmæssigt med bilshampo eller lignende. Ved kraftig 
tilsmudsning kan affedtningsmiddel bruges. Vær forsigtig med de elektriske 
dele og gaspatronen. Sikre dig, at alle bevægelige dele er i orden, udskift hvis 
nødvendigt.

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 belæg-
ninger. Kontroller at hjulet sidder fast efter montering.

Kontroller alle bevægelige dele for fejl. Udskift hvis nødvendigt. Hvis du har 
spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på tlf. nr.  86170174 eller sende 
os en e-mail på a-sitt@anatomic-sitt.dk. 
Hvis produktet skal skrottes skal delene sorteres efter materiale.

• Foretag jævnligt opfølgning som nævnt under de respektive punkter.

•  Kontroller regelmæssigt, at alle skruer sidder, som de skal.

•  Kontroller regelmæssigt alle stropper og puder.

•  Kontroller regelmæssigt at bremserne virker – samt andre 
 bevægelige dele.

Stellet er mærket med et unikt serienummer, som skal opgives ved alt korre-
spondance omkring produktet.

Rengøring af stel 

Kontrol af Quick-release

Service

Opsummering

Mærkning
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Garanti 3 års garanti mod fabrikationsfejl.

11:1     Vedligeholdelse

Tekniske data Seabass PRO

Bredde (cm)

Bredde forhjul (cm)

Længde (cm)

Sædehøjde (cm)

Bredde indenfor hjulene (cm)

Bredde drivhjul (cm)

Kip (grader)

Max. brugervægt (kg)

Materiale

Aluminium

Farvekode

Gummi

ABS plastik

Størrelse 1

35

46

60

45

48

51

0-30

130

Stel

Lak

Øvr. dele

Øvr. dele

Størrelse 2

40

53

62

45

53

66

0-30

130

Stel

Lak

Øvr. dele

Øvr. dele

Størrelse 3

45

60

62

45

58

71

0-30

130

Stel

Lak

Øvr. dele 

Øvr. dele
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