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For at kunne udnytte Zitzi Delfi Pro til fulde, er det vigtigt, at man læser denne 

brugervejledning igennem. Dette gælder alle personer, som har med brugeren at 

gøre.

Dette produkt er udviklet til brugere med siddestillingsmæssige udfordringer og 

passer til mange forskellige diagnoser. Tilpasning af Zitzi Delfi Pro skal altid

foretages af uddannet personale. Hvis du ønsker yderligere information, er du 

velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S.

Brugsanvisning
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Indholdsfortegnelse

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

Sæt kryds i ruden ved  
SPECIALTILPASNING for da 
gælder CE-mærkningen ikke!

Afkryds
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Produktet er et siddesystem som passer sammen med stel produceret af Anatomic SITT A/B. 
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Værktøj

Værktøjsnøglen som du skal bruge til at udføre  

justeringer er placeret på toppen af rygprofilen, 

som du finder på bagsiden af stolen.  

(4 mm Unbrakonøgle)

Montering/afmontering af ryg

Ryggen er monteret med 4 unbrakoskruer.  

Før rygprofilen ned i samlemøtrikkerne og 

spænd de fire medfølgende skruer (rødmarke-

rede på billedet). 

Ryggen er automatisk i den korrekte position 

ved hjælp af stoppet i rygprofilen.

= Justeringsnøgle

Vælg forstærket ryg  
når brugeren har høj tonus
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Justering af sædedel
Sædedybde, benlængde forskel og abduktion / adduktion af benene kan nemt justeres. Start 

med at fjerne sædebetrækket for, at komme til justeringsskruerne.

Vær opmærksom på at du ikke skruer skruerne helt ud, de skal blot løsnes.

Justering af sædebredde 
For maksimal sædebredde skal tværmøtrikken være i ”spor” 3 og for mindste sædebredde 

skal den være i ”spor” 1. Bendelens profilmøtrik er som standard i spor 1.

  
1. Løsen den forreste skrue på bendelen ved hjælp af værktøjsnøglen. 2. Flyt bendelen til det 

ønskede ”spor” og position i den bredere sædebredde. 3. Spænd skruerne når den ønskede 

placering er fundet. Den bagerste skrue kan være nødvendigt at skrue lidt ud.

Spor 1, 2, 3

Profilmøtrik/samlemøtrik

= Justeringsnøgle
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Justering af sædebrønd 
Når man justerer sædets dybde, skal sædebrønden også justeres. Hvis sædets dybde justeres til 23 

cm (grå område), skal sædebrønden også være i det grå område for, at have en korrekt størrelse 

sædebrønd og korrekt siddestilling. Løsen bendelens skrue med værktøjsnøglen. Træk sædebrøn-

den til ønskede. Spænd skruen.

Benlængdeforskel
Løsen den forreste skrue på bendelen ved hjælp af værktøjsnøglen. Træk bendelen frem til ønskede  

position og spænd skruen.

= Værktøjsnøglen

Abduktion og adduktion
Løsen den forreste skrue på bendelen ved hjælp af værktøjsnøglen. Før bendelen til ønskede 

position og spænd skruen, når du har den ønskede placering.

Neutral  Adduktion Abduktion 
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Justering af hoftevinkel

Placer først låsehåndtaget i aktivt leje ved at 

trække håndtaget lige ud og op. 

For at justere vinklen på ryggen, skub hånd-

taget nedad og placer det i den ønskede posi-

tion. Når den ønskede position er opnået, slip 

håndtaget og sæt det i ”børnesikring”.

Det er meget vigtigt at håndtaget er 
børnesikret (placeret nedad, når 
justering af rygvinkelen er fortaget.

! !
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Justering af ryghøjde

- Løsen unbrakoskruerne (A) på begge sider 

af rygprofilen (2 på hver side)

- Juster til den ønskede højde

- Spænd skruerne 

 

Placer ryggen så du kan gøre brug af den 

indbyggede lændestøtte!

= Værktøjsnøgle

A
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Forstærkningspladen fæstes på rygpladen ved hjælp af dobbeltklæbende 

tape. Sørg for, at alle spor og huller er vinkelret mod hinanden. Pladen holdes 

på plads via de bolte som fæster i kropsstøtten i sporene.

Fästs med dubbelhäftande
tejp mot denna yta

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

Forstærket ryg

Fæstes på rygpladen ved hjælp 

af dobbeltklæbende tape
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Justerbare kropsstøtter

Justering af kropsstøtte  
- Løsen fingerskruerne (to på hver side). 

- Juster herefter kropsstøttens bredde og 

   højde. 

- Spænd fingerskruerne, når den ønskede 

   placering er opnået.

Monterering af kropsstøtter  
Monter kropsstøtterne med medfølgende be-

slag, distancestykker, skiver og fingerskruer (se 

billedet). Distancestykke skal placeres mellem 

kropsstøtte og ryg, så betrækket ikke kommer i 

klemme.

Fingerskrue
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Vipbare kropsstøtter

Monter kropsstøtte  
Monter kropsstøtterne med medfølgende beslag, distancestykker, skiver og fing-

erskruer (se billedet). distancestykke skal placeres mellem kropsstøtte og ryg, så 

betrækket ikke kommer i klemme.
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(A) Hovedstøttebeslag, 4 profilmøtrikker.

C 

A - Montering af hovedstøttebeslag
Begynd med at fjerne den integrerede værktøjsnøgle, som 

sidder øverst på rygprofilen. Skub hovedstøttebeslaget ned i 

sporene bag på rygprofilen, juster til den ønskede placering. 

Spænd skruerne!

 

B - Monter hovedstøtten på beslaget og juster til den ønske-

de position. Stram fingerskruen.

C - Justering af hovedstøtten
Løsen justeringsskruerne en smule så du nemt kan justere 

med hånden. Når den ønskede position er opnået, stram 

skruerne (C).

Hvis hovedstøtten skal være højere, løsen fingerskrue 

(B) og juster hovedstøtten til den ønskede højde. Stram 

fingerskruen(B).

(B) Fingerskrue og 
      højdejusteringshåndtag

= Justeringsnøgle

Hovedstøtte
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Montering af vipbart hovedstøttebeslag
Begynd med at fjerne den integrerede værktøjsnøgle, som

sidder øverst på rygprofilen. Skub hovedstøttebeslaget ned i

sporene bag på rygprofilen, juster til den ønskede placering.

Spænd skruerne! 

 

B - Monter hovedstøtten på beslaget og juster til den ønskede

position. Stram fingerskruen.

C - Justering af hovedstøtten
Løsen sikkerhedssplitten for at kunne fjerne hovedstøtten. Ved låsning af 

det vipbare hovedstøttebeslag; sikker dig at at spitten går i hak og låser.

Vipbart hovedstøttebeslag

A

C

B
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Sidejusterbart hovedstøttebeslag
Montering af sidejusterbart hovedstøttebeslag
Begynd med at fjerne den integrerede værktøjsnøgle, som

sidder øverst på rygprofilen. Skub det sidejusterbare hovedstøttebeslag ned 

i sporene bag på rygprofilen, juster til den ønskede placering.

Spænd skruerne! 

 

Monter herefter hovedstøtten i hovedstøttebeslagt, juster juster til den 

ønskede placering. Spænd skruerne! 

Justering af hovedstøtten
For at sidejustere hovedstøtten løsen skruerne A (2 stk.). Ønskes yderligere 

justeringsmulighed, løsen da skruerne B (4 stk). Spænd skruerne!

B

A
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Fæste Headpod

Fæste HeadActive

Fæste Pandebånd

Løsen skruerne (A) og aftag nakkestøtten fra nakkestøttefæstet. Monter fæstet 
med medfølgende skruer (B) og spænd skruerne. Sæt efterfølgende nakkestøt-
ten tilbage på nakkestøttebeslaget og spænd skruerne. (A).

A A

A

A

A

A

B

B

B
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A

B

E

C
D

B

A

B

E

C
D

B

Montering af bækkenstøtte 
Inden du kan montere bækkenstøtten skal du fjerne hætten (A). Skru skruen ud 
(B) og fjern herefter hætten.  

Monter bækkenstøtten der hvor hætten (A) sad og fastgør den med skrue (B). 
 
Justering af bækkenstøtte 
For at vinkeljustere bækkenstøtten, løsen skrue (B), (C) eller (D) afhængig af 
hvilke indstillinger du ønsker at foretage. For at højdejustere Bækkenstøtte 
pladen skruer du skruerne (E) ud og flytter pladen til ønskede position. Stram 
herefter skruerne (E) igen.

Bækkenstøtte
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Hoftestøtte
Skru de to skruer ud som fastholder bendelen og udbyt disse til de skruer i 
medfølgende kit som er et trin (5mm) længere. Når du monterer de nye  
skruerne skal du lægge hoftestøtten mellem bendel og basen, som billedet 
viser (mellem de to sorte profiler for Sharky) så at hoftestøtten ligger mod 
basen. 
 
Vælg hvilket spor i hoftestøtten du anvender beroende på hvor langt frem/til-
bage du vil placere støtten, herefter justerer du støtten i siden inden du stram-
mer skruerne ordentligt til.
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A

Justering af hoftebæltesbeslag
For at flytte positionen på fastgørelsesbeslagene for hoftebæltet løsner du 
skruerne (A) något og justerer til ønskede position. Spænd herefter skruerne 
(A) igen.

Montering af hoftebælte
Når hoftebæltet skal monters i hoftebæltebeslaget skal du anvende et 
tri-glidespænde. For montering efter tri-glidemetoden, gør som billedet viser.

Tri-glidemetoden

Sikre dig at båndet ikke sikker i klemme.

Hoftebælte
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Montering af supportserien

Montering af øvre fæstebeslag - A
Start med at fjerne værktøjsnøglen, der er placeret 

øverst på rygprofilen. 

Skub de øverste monteringsbeslag ind på rygprofi-

lens spor og find den rette placering.

Justering af øvre fæstebeslag
Løsen skruerne og foretag de ønskede justeringer. 

Højden på de øverste monteringsbeslag skal være 

placeret, så trækretningen er en smule over skulder-

området. Spænd skruerne.

Montering af sele
Træk selens øvre remme gennem sporet og i spæn-

det. Træk herefter selens nedre fæstepunkter ind i 

det nedre beslag. Anvend Triglide spændet E. 

Justering af trækretning og bredden
Løsen skruerne på det øverste monteringsbeslag 

og juster til den ønskede højde. Spænd de øverste 

skruer.

Juster vinklen og spænd skruerne.

E

(A) Øvre fæstebeslag

(B) Nederste monteringsbeslag

= Værktøjsnøgle

Alternativt nedre monteringsbeslag (tilvalg 285140)

Sikrer dig, at der er nok plads til halsen, at 
puderne er rigtig placeret og at trykket er 
korrekt!

! !
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Armlæn
For montering af armlæn, træk armlænene ind på beslaget på hver side af stolen. Spænd skru-

erne. Se position A. 

Justering af bredde: Løsen skrue A juster til den ønskede position. Spænd skruen.

Justering af dybden: Løsen skruerne B og C helt og juster til den ønskede position. Genindsæt og 

spænd skruen.

Rotation: Løsen skrue C juster til den ønskede position. Spænd skruen.

Højdejustering af armlænsplade - D : Løsen fingerskruen og juster til den ønskede position.

Vinkeljustering af armlænsplade - E : Løsen fingerskruen og juster til den ønskede position.

A

C

D

E

B

= Værktøjsnøgle

D

E
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A B C D E

F

F

Bolt (D)Skive (B)Fingerskrue (A)

Justeringsnyckel

Spakvred

Sargsprint, olika storlekar

Vagnsbult

Fingervred utv gänga

Fingervred inv gänga

Ryggbricka

DistanserBricka

Justeringsnyckel

Spakvred

Sargsprint, olika storlekar

Vagnsbult

Fingervred utv gänga

Fingervred inv gänga

Ryggbricka

DistanserBricka

Justeringsnyckel

Spakvred

Sargsprint, olika storlekar

Vagnsbult

Fingervred utv gänga

Fingervred inv gänga

Ryggbricka

DistanserBricka

4 stk.4 stk.4 stk.

Montering af albuestop  
Monter albuestoppet ved hjælp af fingerskrue (A), skiver (B), og bolte (D). Bemærk at 
boltene i kropsstøtten skal erstattes, med de medfølgende og længere bolte. For mere 
detaljeret information om hvordan man monterer kropsstøtten, se side 10 i denne brug-
sanvisning.

Stik bolten igennem (D) kropsstøtten og rygpladen. Fastgøres med albuestop 
beslaget (C), skive (B) og endeligt fingerskrue (A). 

Højdejustering af albuestop  
For at højdejustere albuestoppet løsner du fingerskruen (A) og justerer herefter til  
ønskede højde. Spænd fingerskruen (A) når du har opnået ønskede position.

Breddejustering af albuestop 
For at breddejustere albuestoppet løsner du skruerne (E) og justerer herefter til  
ønskede bredde. Spænd skruerne (E) når du har opnået ønskede position.

Betrækket 
Når betrækket trænger til at blive vasket, fjernes det nemt ved at trække i elastikken 
på bagsiden af albuestoppet. For at genmontere betrækket, træk betrækket over al-
buestoppet og sørg for at det sidder centreret på pladen på albuestoppet.

Albuestop

Bolten i kropsstøtten skal udbyttes med medfølgende længere bolte ved mon-
tering af albuestop.

Ved justering af albuestoppet løsnes kropsstøtten for justering.
! !

A B C D E

F

F

A B C D E

F

F

A B C D E

F

F
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Løft ikke i forreste kant 
af bordet.! !

Låsearm

Bredder
Vælg mellem tre forskellige 
monteringshuller

Montering af bord  
Læg bordet på armlænspuderne og vrid herefter bordets låsearm under armlænspladen. Lå-
searmen skal drejes til den er indenfor kanten på armlænspladen.

Ændring af monteringshul 
Der er 3 monteringsbredder at vælge imellem. For at ændre bredden, anvendes valgfrit monter-
ingshul under armlænspolstringen i bordets bagkant. I grundudformningen er låsearmen isat 
midterhullet. For at ændre monteringshul skal du først løfte på polstringen i bagkanten. Marker-
ingerne i bordets ydre bagkant viser bare hvilken størrelse bordet har.

Bord, fast



22Brugsanvisning  Zitzi Delfi Pro www.anatomicsitt.com  | 86 17 01 74

Position 1
Position 2

Position 3

A

B

C

Montering af bord, vipbart  
Montering af sammenklappeligt bord, sæt monteringsbeslaget (A) gennem røret (B) som er 
placeret under armlænspladen. Skub bordet ind til den ønskede position og lad det hvile på 
armlænpladerne. Stram fingerskruen (C) for at fastgøre bordet. 
 
At anvende den vipbare funktion 
For at fælde bordet til siden løsen først fingerskruen (C) lidt. Løft herefter bordet lidt og skub 
det fremad. Løft bordet yderligere og vip det til siden. Når bordet er i sin laveste position, 
skubber du det tilbage og strammer fingerskruen (C). 

1) Skub bordet frem ad
 
2) Løft bordet yderligere og vip det til siden  

3) Når bordet er i sin laveste position,  skubber du det tilbage igen.

Bord, vipbart

Husk at stramme fingerskruen (C) efter brug af vippefuntionen på bordet. Sørg for at 
bordet trækkes tilstrækkeligt langt fremad ved sideopklapning, så brugeren ikke skades.! !
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D

D

D

Montering af forstærket bord 
For at montere bordet, sætter du monteringsrøret (A) gennem røret (B) som er 
placeret under armlænspladen. Skub herefter bordet til 
ønskede position og lad det hvile på armlænspuderne. 

Spænd fingerskruen (C) for at låse bordet. Vrid herefter låsearmen til den er 
indenfor kanten på armlænspladen.

Breddejustering af forstærket bord
Istedet for at breddejustere armlænene kan du vælge at breddejustere bordets 
monteringsbeslag så det passer til røret i armlænsbeslaget.
For at breddejustere bordet løsner du skruerne (D) lidt og justerer til  
ønskede position. Spænd herefter skruerne (D).

Bord, forstærket monteringsbeslag

Hvis ikke breddejusteringen i bordets monteringsbeslag rækker kan en eventuel  
justering af armlænsbredden være nødvendig.! !

Forstærket bord
Set nedefra

Låsearm

C

A

B
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8

Montering af fodstøtte - A 
Monter fodstøtten i bundprofilen. (firkantet rør) 

Lås fodstøtten fast med fingerskruen. 
 
Justering af vinkel af knæled - B 
Løsen fingerskruen og juster herefter till ønskede 

vinkel. Lås fingerskruen, når ønskede vinkel er op-

nået. 

Vigtigt - Efter justering skal ”tænderne” passe ind i 

hinanden. Stram skruen hårdt!

Justering af vinkel ved fodled - C
Løsen fingerskruen og juster til den ønskede posi-

tion. Stram skruen, når den ønskede position er 

opnået.

Højdejustering af fodplade - D 
Løsen fingerskruen og juster til den ønskede posi-

tion. Stram skruen, når den ønskede position er 

opnået.

(D) Vred til højdejustering

(B) Fingerskrue til justering 
       af knæledsvinkel

(C) Skrue til vinkeljustering

= Værktøjsnøgle

(A) Beslag, fodstøtte

Fodstøtte
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8

Montering af fodstøtte - A 
Monter fodstøtten i beslaget (fyrkantet rør). 

Fastgør fodstøtte med fingerskruen. 
 
Justering af vinkel af knæled - B 
Løsen fingerskruen og juster til den ønskede po-

sition. Spænd fingerskrue når ønskede vinkel er 

opnået. 

Vigtigt - Efter justering skal ”tænderne” passe ind i 

hinanden. Stram skruen godt!

Højdejustering af fodplade - C  
Løsen skrue (C), juster herefter til ønskede højde. 

Spænd skrue når ønskede vinkel er opnået.

(B) Fingerskrue til justering af 
       knæledsvinkel

= Værktøjsnøgle

(A) Her monteres fodstøtte

(A) Beslag, 
fodstøtte

(D) Skrue

(C) Skrue

Delt fodstøtte
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Justering af vinkel af knæled - A 
Løsen skruen og juster til den ønskede vinkel. Stram skruen, når den ønskede position er op-

nået. 

Højdejustering af fodplade - B 
Løsen fingerskruen og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position 

er opnået.

Justering af vinkel ved fodled - C
Løsen skruen og juster til den ønskede vinkel. Stram skruen, når den ønskede position er op-

nået.

Justering af fodplade - D
Fodpladens bredde og dybde kan justeres. Løsen unbrakoskruerne og juster til den ønskede 

position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

(C) Justeringsskrue til fodstøttevinkel

(B) Fingerskrue til justering af 
       fodpladens højde

(A) Fingerskrue,
til justering 
af knæledsvin-
kel

(D) Justeringsskruer til fodpladen

Her isættes, 
fodstøtten

= Værktøjsnøgle

Fodstøtte, hel justerbar
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Justering af vinkel af knæled - A 
Løsen fingerskruen og juster til den ønskede vinkel. Stram skruen, når den ønskede position er op-

nået.

Højdejustering af fodplade - B
Løsen skruen og juster til den ønskede vinkel. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Justering af vinkel ved fodled - C
Løsen skruen og juster til den ønskede vinkel. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Justering af fodplade - D
Fodpladerne kan justeres både i bredde og dybde! Løsen skruerne og juster herefter till ønskede 

position. Stram skruerne når ønskede vinkel er opnået.

(C) Justeringsskruer til fodstøttens vinkel

(B) Justerings-
skruer til 
fodpladens højde

(D) Justeringsskruer til fodpladen

Fodstøtte, delt justerbar

(A) Fingerskrue 
til knæled

Her isættes 
fodstøtte
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Montering af fodstøtte - A 

Montér fodstøtten ved at skubbe den ind i fodstøttebe-

slaget (firkantet rør). Spænd skruen forsvarligt efter

montering.

Justering af vinkel ved knæled - B
• Løsen fingerskruen, se position B

• Juster til ønskede vinkel

• Spænd fingerskruen

Højdejustering af fodplade - C
• Løsen fingerskruen, se position C

• Juster til ønskede højde

• Spænd skruerne.

Justering af vinkel ved fodled - D
• Løsen skruen og juster herefter til ønskede vinkel.

• Spænd skruen når ønskede vinkel er opnået. 

Fjedrende fodstøtte
Zitzi Delfi Pro kan udstyres med en fjedrende fodstøtte 

for at bryde eventuel spasticitet og skabe en dynamisk 

siddestilling.

Højdejustering
Løsen skrue, se position A.

Vinkeljustering på fodstøtte
Løsen skrue, se position B og vinkel fodstøtten til ønskede 

vinkel.

= Værktøjsnøgle

C

B A

A

B

For at flexfunktionen skal fungere optimalt skal fodstøttestangen pege nedad.! !

D

Fodstøtte, opklappelig

Fodstøtte, fjedrende fodstøtteadapter
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Løsen skruerne A for at justere til ønskede højde og dybde. Spænd skru-

erne når ønskede indstilling er opnået. Løsen skruerne B for at justere 

bredden på lægstøttepladerne. Spænd skruerne, når ønskede indstilling er 

opnået.

A

B

= Værktøjsnøgle

Lægstøtte
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Fodplade enkelstang

A

C

D

B

E

F

G

H

I

A

C

D

B

E

F

G

H

I

Montering af fodkasse med enkelstang ved efterbestilling 
Udbyt nuværende fodplade med den medfølgende. Eftersom fodkassen er konstrueret på 
en sådan måde at den passer både til enkelstang og dobbeltstang skal der bores i fod-
pladen afhængig af hvilken type fodplade du har.

For at montere fodkassen starter du med at skubbe profilmøtrikken (A) ind på fodkassen 
(B) i fodstøttestangen (C). Indstil herefter fodstøtten (D) til ønskede højde og spænd itali-
energrebet (E). 

Indstil ønskede højde og bredde på fodkassen ved hjælp af skruerne (F) og (G). Plast-stan-
gen (H) på fodkassen skal ned igennem sporet (I) på fodstøttepladen. Afslut med at mon-
tere medfølgende polstring og kontroller at alle skruer er ordentligt spændte.

Montering af fodkasse med enkelstang ved bestilling med fodstøtte
For at montere fodkassen skal du starte med at skubbe profilmøtrikken (A) på fodkassen 
(B) ind i fodstøttestangen (C). Indstil herefter fodstøtten (D) til ønskede højde og spænd 
italienergrebet (E). 

Indstil ønskede højde og bredde på fodkassen ved hjælp af skruerne (F) og (G). Plasts-
tangen (H) på fodkassen skal føres igennem sporet (I) på fodstøttepladen. Afslut med at 
Montere medfølgende polstring og kontrollere at alle skruer er ordentligt spændte.

Plaststangen (H) kan efter justering af ønskede højde skæres af eller varmes ind under 
fodstøttepladen efter egne ønskemål.

Markeringer for borehul er markeret under fodpladen.

! !
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A

B

A

B

Fra enkelstang til dobbeltstang

Tekniske data

Fra enkelstang til dobbeltstang og vice versa
Som standard kommer fodkassen i følgende størrelser 2, 3 og 4 til montering på dobbelt-
stang og størrelse 1 til montering på enkelstang.

For at ændre mellem de forskellige varianter, skal du vende vinkelbeslaget (A) 180 grader 
og herefter bytter side på profilmøtrikkerne (B).

Str.

1

2

3

4

hel / delt fodplade

990041 / 990046 

990042 / 990047

990043 / 990048

990044 / 990049

Højde (A)

140 mm

170 mm

205 mm

235 mm

Dybde (B)

130 mm

160 mm

190 mm

240 mm

A

B
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A

A
A

A

B BC C

B BC C

A

A
AA

C

CB B

CBB

C

A

A

BB

BB

Boreanvisninger til hel fodstøtteplade

Størrelse 1

Størrelse 3

Størrelse 2

Størrelse 4

(A)
(A)

Delfi Pro & Anatomic form-
støbt sæde, enkelstang

Delfi Pro & Anatomic form-
støbt sæde, enkelstang

(A)
Delfi Pro & Anatomic form-

støbt sæde enkelstang

(A)
Anatomic formstøbt 
sæde, enkelstang

(B)
Seabass Pro 

dobbeltstang

(B)
Seabass Pro 

dobbeltstang

(B)
Anatomic formstøbt 
sæde, dobbeltstang

(C)
Clozitt

dobbeltstang

(C)
Anatomic formstøbt sæde & 

Clozitt dobbeltstang
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B B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

BB

BB A

A A

B

B

B

BA A

A A

A A

A

A

A

A

(A)
Delfi Pro & Anatomic 

formstøbt sæde, enkelstang

(A)
Delfi Pro & Anatomic form-

støbt sæde, enkelstang

(A)
Delfi Pro & Anatomic form-

støbt sæde, enkelstang

(B)
Anatomic formstøbt 
sæde, dobbeltstang

(B)
Seabass Pro, Clozitt 

& Anatomic formstøbt sæde 
dobbeltstang

(B)
Seabass Pro, Clozitt, Anatomic 
formstøbt sæde & Sharky Pro 

dobbeltstang

(A)

Anatomic formstøbt sæde 
dobbeltstang

Boreanvisninger til delt fodstøtteplade

Størrelse 1

Størrelse 3

Størrelse 2

Størrelse 4



34Brugsanvisning  Zitzi Delfi Pro www.anatomicsitt.com  | 86 17 01 74

Fodpladen er forberedt til montering af ankelbespænding. 

 

Montering af ankelbespændinger på hel justerbar & delt justerbar fodstøtte gøres  

under den justerbare fodplade.

Kontroller at polstringen sidder som den skal på ankelbespændingen.! !

Ankelbespænding
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A)  Fjern rygpolstringen.
B) Fastgør lændestøtten på rygpolst-
 ringen (indenfor det markerede 
 område) med hjælp af medfølgende  
 velcro.
C) Sæt rygpolstringen på plads.

Lændestøttekile

Lændestøtte/Lændestøtte med pumpe
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1) Aftag t-nøglen fra rygprofilen.

2) Sæt profilmøtrikkerne (A) i sporene på 

 rygprofilen og før kørebøjlen til 

 ønskede position.

3) Spænd skruerne.

A

Kørebøjle
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A) Sædedelspude
B) Rygpude
C) Batteri og kontroldåse

• Varmepuderne fastgøres på betrækket med 

 velcro.

B
A

C

Varmepakken holder kropstemperaturen oppe og forhindrer afkølning ved koldt vejr. 

Når kropstemperaturen opnåes slår varmepakken fra for at spare energi. Hvis temperaturen 

falder aktiveres systemet igen og varmer på ny op til kropstemperatur.

Varmepakke
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Beslaget til legebøjlen skal monteres på rygprofilen. Udskift det eksisterende en-

destykke øverst på rygprofilen med det der følger med legebøjlen. (Endestykket er 

forboret så det letter monteringen). Skub beslaget til legebøjlen ned i rygprofilen B. 

Lås herefter legebøjlens beslags position ved at anvende skruerne C. Når beslaget 

er på plads og i låst position, skubber du legebøjlen ned i position D.

B

C

A

D

Montering af hovedstøtte ved anvendel-
se af legebøjle 
Hvis der også skal monteres 

hovedstøtte, monteres hovedstøttebe-

slaget på fæstet til legebøjlen. Fastgør 

med lange skruer og fjederskiver.

Legebøjle
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Montering af kaleche
Begynd med at afmontere eventuel hovedstøtte. Løsen herefter skruerne (A) og  

før profilmøtrikkerne ind i  (B) profilen. Juster til rette højde og spænd skruerne. 

Kalechen kan afmonteres fra fæstet ved at løsne italienergrebet (C) og spænde  

kalechen i siden.

A

B

C

Kaleche
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Skru træplade, distancestykker og profilmøtrikker sammen. 

Skru alle 4 profilmøtrikker ind i profilen, se billedet og spænd 

herefter skruerne ordentligt til.

Plansæde
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Montering af fæsteplade: 
Monter fæstepladen med de medfølgende 

skruer, spændeskiver og låsemøtrikker på 

stellets fæsteplade. 
 
Montering af Delfi Pro: 
Siddesystemet monteres enkelt og sik-

kert på stellet ved hjælp af en fæsteplade. 

Fæste-pladen har 2 stk. styretapper som 

gør at siddesystemet sidder på plads og 

beholder siddesystemets position. Se bil-

ledet. Tryk herefter siddesystemet tilbage 

indtil det stopper og du hører et klik. Spænd 

herefter låseknopperne under sædepladen 

for at fastholde siddesystemets position.

Hulmønster

Træk nedaf for at åbne

Trækretning

Vrid

OBS! Sørg for at låsen låser ordentligt og at låseknopperne er ordentligt spændt!! !

Montering på stel
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22

Adaptersystem universal

Montering med adaptersystem

Begynd med at montere basepladen (A) på stellet ved at skrue den
fast med medfølgende skruer, skiver og møtrikker (B).

Monter herefter adapterpladen (C) ved at skubbe låsemøtrikkerne (D) ind i spo-
ret på siddesystemets underside. Spænd skruerne (E) når ønskede position er 
opnået.

Når adapterpladens respektive baseplade er monteret på siddeystemet og stel, 
kan disse kombineres. Siddesystemet er korrekt påsat når en kliklyd høres.

Sikre dig at siddesystemet sidder ordentligt fast på stellet inden anvendelse.! !

 

 
 

 

  
 

 

 

Sharky Pro fæstes i indre ovalhuller

Delfi Pro fæstes i ydre ovalhuller

Distancestykker skal være på denne side

A

B

B

B

C

D

E
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TEKNISKE DATA DELFI PRO

Hovedstøtte

Sædedel

Abduktion:
Samtlige størrelser 0° til +18° 
Adduktion:
Samtlige størrelser 0° til -9° 

                 A  x   B 
Str. 1 230 x 75 mm
Str. 2 230 x 75 mm 
Str. 3 230 x 75 mm 
 
                      C 
Str. 1 140-205 mm
Str. 2 140-205 mm 
Str. 3 190-280 mm

Armlæn

Std.

Lang

A

B

B

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

A

Str. 1
70 –100 
24, 27, 30 
17 - 27
17 - 27

Str. 0
60–80 
24, 27, 30 
14 - 20
17 - 27

Str. 2
90–130 
28, 31, 34 
24 - 34
24 - 34

Zitzi Delfi Pro 
Brugerlængde, ca cm:
Sædebredde cm: 
Sædedybde cm:
Axilhøjde cm:

Bækkenstøtte

 
 

                A  x  B
Str. 1 - 150 x 70 mm
Str. 2 - 200 x 100 mm

Str. 3
120–160 
32, 35, 38 
30 - 40
30 - 40

Str. 4
140–160 
32, 35, 38 
37 - 45
37 - 45

A C

B

          A  x   B  
Hel str. 0 320 x 260 mm 
Hel str. 1 315 x 195 mm
Hel str. 2 345 x 225 mm  
Hel str. 3 380 x 260 mm

    A  x  B  
Delt justerbar str. 1 155 x 190 mm
Delt justerbar str. 2 160 x 220 mm
Delt justerbar str. 3 180 x 255 mm

    A  x  B  
Helt justerbar str. 1    155 x 190 mm
Helt justerbar str. 2    160 x 220 mm
Helt justerbar str. 3    180 x 255 mm

B

A

B

A
Fodstøtte

B

A

B

A

B

A

B

A

B

D

C

A

BORD

Mål    A  B 
Bord str. 1  480 x 450 mm
Bord str. 2  540 x 515 mm
Bord str. 3  570 x 570 mm

  C        D 
240 x 250 mm
260 x 290 mm
280 x 340 mm

    A  x  B  
Delt str. 1 155 x 190 mm
Delt str. 2 160 x 220 mm
Delt str. 3 180 x 255 mm 

Windswept:
Windswept mulighed 9o

Windswept Abduktion/Adduktion Benlængde

  

B    C

A

Alle mål er opmålt med polstring
JUSTERBAR RYG

  D

                        B   x   C
Ryg str. 0    340 x 160 mm 
Ryg str. 1    340 x 195 mm 
Ryg str. 2    385 x 230 mm 
Ryg str. 3    450 x 245 mm
   

                              A
Ryg str. 0    140 - 220 mm 
Ryg str. 1    170 - 260 mm 
Ryg str. 2    190 - 280 mm 
Ryg str. 3    220 - 310 mm

                        D
Ryg str. 0    125 mm 
Ryg str. 1    125 mm  
Ryg str. 2    150 mm      
Ryg str. 3    175 mm   
 

Mål fra toppen af sædedelen

B

A

B

A

Hoftevinkel samtlige størrelser -12o til +26o
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Serviceintervaller

Rengøring og vaske instruktion

Værktøj

Gaspatronen skal aktiveres regelmæssigt

For at hjælpemidlet skal fungere korrekt og sikkert bør regelmæssig service og 
kontrol udføres. Behovet for service skifter og skal bedømmes fra gang til gang 
afhængig af brug og slid. Kontroller alle bevægelige dele og skruer for slitage.
Service skal altid foretages af professionelt og kvalificeret personale. Du er altid 
velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S.

Plast og metal dele kan tørres af med en fugtig klud, eller vaskes med antibakte-
riel vaskemiddel eller lignende. Tænk grønt, tænk på miljøet! 
Anvend biologisk nedbrydelige vaskemidler. 

Puder, betræk og bæltepuder kan vaskes ved 60o skånevask og må ikke tør-
retumbles men kan tørres i tørreskab. Følg instruktionen på de respektive 
vaskeanvisninger. Samme regler gælder for positioneringsseler og hoftebælter 
fra Anatomic SITT A/S.

Værktøjet (4 mm unbrakonøgle) bruges til at lave justeringer med. Den er 
integreret i toppen af rygprofilen.

Gaspatronen bør bruges regelmæssigt for at bevare sin funktion. 
Hvis produktet ikke bruges, skal gaspatronen aktiveres mindst en gang hver 6. 
måned. Ydermere skal produktet opbevares, så patronerne er placeret nedad el-
lers kan gaspatronens forsegling brydes og gøre, at den ikke kan udløses.

Vedligeholdelsesvejledning

Kontroller jævnligt og udfør vedligeholdelse
hvis nødvendigt.

Garanti
2 års reklamationsret i henhold til købeloven. mere detaljeret information ses på 
side 39 i denne brugsanvisning.

Kombinationer

Reservdele

Zitzi Delfi Pro og tilbehør er CE-mærkede produkter, som kan kombineres med 
samtligt af det tilbehør, som beskrives i denne brugsanvisning. Zitzi Delfi Pro  
passer bl.a. sammen med stel som Zitzi Flipper Pro, Zitzi Seabass Pro og Snap-
per. For øvrige kombinationer kontakt venligst Anatomic SITT A/S.

For at CE-mærkningen af Zitzi Delfi Pro skal være gyldig, kan siddesystemet kun 
udstyres med reservedele leveret af Anatomic SITT A/S.
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Genbrug

Renovering
Renovering af siddesystemet må kun foretages med originale dele fra 
Anatomic SITT A/S.

Mærkning
Zitzi Delfi Pro med tilbehør er et CE-mærket produkt. 
Et unikt serienummer er placeret på en etiket, som sidder under ledhuset. 
Dette serienummer skal oplyses ved korrespondence vedrørende produktet.

En brugt del eller produkt, skal afmonteres og kasseres. Delene skal herefter 
sorteres efter materiale type, metal, plast og brændbare stoffer (tekstiler). Gas-
patron sorteres som farligt materiale.

Obs!
Efter renovering, check altid, at produktet ikke er specialtilpasset,
før den sendes til en ny bruger.

Opfølgning
Udfør kontinuerligt opfølgning angivet under hvert punkt. Du bør kontrollere 
nedenstående punkter hver gang brugeren skal anvende hjælpemidlet.

• Kontroller regelmæssigt at alle skruer er ordentligt spændte.

• Kontroller regelmæssigt slitage på stropper og bæltepuder.

• Kontroller at balancering på stellet er korrekt.

• Kontroller indstillinger på tilbehør, så brugeren har en korrekt 
 siddeposition.

• Sæt ikke brugeren i siddesystemet før du hører en kliklyd ved monte-
 ring af siddesystemet på et stel med adaptersystem.

Opsummering
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Anbefalinger

Tilpasninger som kan foretages på Delfi Pro

Hver gang en Zitzi Delfi Pro ændres, skal man vurdere, om det er en tilpasning  
eller en specialtilpasning.

En tilpasning er en ændring indenfor CE-mærkningen. Alle andre ændringer er 
specialtilpasninger. Tilpasningerne må kun foretages af en person, der anses for 
at være kvalificeret til opgaven og bør altid ske på en professionel måde. 
CE-mærket betyder, at produktet opfylder alle de væsentlige europæiske sikker-
hedskrav.

Bemærk, at en risikovurdering altid bør foretages efter en tilpasning samt en 
special tilpasning af medicinsk udstyr. Produktet må aldrig blive farligt for bru-
geren at anvende efter tilpasning.

Produktet bør mærkes med oplysninger om det er tilpasset til en specifik 
bruger, så produktet ikke fejlagtigt antages for at være et produkt i standard-
udførelse. 

Bemærk, at en risikovurdering altid bør foretages efter en tilpasning samt en 
special tilpasning af medicinsk udstyr. Produktet må aldrig blive farligt for bru-
geren at anvende efter tilpasning.

Afkortning af fodstøtteprofiler
Fodstøtteprofilens længde kan afkortes, så den passer bedre til brugeren.

Afkortning af rygprofiler
Rygprofilens længde kan afkortes. Profilen må aldrig blive så kort, at alle rygbe-
slagene ikke kan monteres. 

Tilpasning og specialtilpasning 
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Betingelser for salg

Garanti

Reklamation

Retunering af produkter

Der er to års reklamationsret fra leveringsdatoen i henhold til købeloven. Garantien 
er ugyldig, hvis produktet er blevet udsat for ekstreme påvirkninger eller ”unormal” 
håndtering. For garantibehandling er det nødvendigt, at det fejlbehæftede produkt 
returneres til os. Vedlæg altid følgesedlen for den oprindelige leverance.

Beskriv fejlen samt årsagen hertil så nøjagtig som muligt. Oplys om du ønsker 
reperation eller eventuel udskiftning. Vedlæg kopi af fakturaen og oplys lever-
ingsadresse, kontaktperson samt telefonnummer. 

Sørg for, at du pakker produktet godt, så det er beskyttet mod eventuelle stød 
under transport. Noter shippingnummer på dokumentationen. Det er for at du 
kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

I tilfælde af fejlbehæftede ordrer eller leverancer, skal produkterne returneres 
indenfor 20 dage fra levering. Vedlæg altid en kopi af både følgesedlen og fak-
turaen.  
Giv din grund til at returnere produkterne. 

Sørg for, at du pakker produktet godt så det er beskyttet mod stød under trans-
porten. Noter shippingnummer eller lignende på dine dokumenter. Det er for at 
du kan spore forsendelsen, hvis noget skulle opstå under transporten.

Returnering mere end 20 dage efter levering

Returnering mere end 60 dage efter levering

Returnering mere end 150 dage efter levering

Returnering mere end 360 dage efter levering

Specialtilpassede produkter kan ikke returneres

Tilbagebetaling på 80% af faktura beløbet

Tilbagebetaling på 60% af faktura beløbet

Tilbagebetaling på 40% af faktura beløbet

Der ydes ingen refusion
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