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Vanlige detaljer

Låsebolt Fingerskrue Fingerskrue

Gantergrep Justeringsnøkkel

Justeringsnøkkel
Verktøyet (4 mm umbrakonøkkel) du skal utføre justeringene med 
er integrert i toppen av ryggprofilen.

Tønnemutter

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

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

Utvendige gjenger

Forskjellige størrelser

Innvendige gjenger

Integrert i ryggprofilen
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Forhåndsregler for sikkerhet
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Innledning

Tiltenkt bruk 

Korrespondanse

Krasjtest

Produktet er produsert av Anatomic SITT AB 

For å hjelpe deg med å utnytte Zitzi Sharky Pro fullt ut, er det viktig at du leser 
gjennom denne bruksanvisningen nøye. Dette gjelder for alle personer som er i 
nærheten brukeren. Produktet er beregnet for brukere med sittproblematik og 
egner seg til mange forskjellige typer diagnoser. Tilpasning/utprøving av 
Zitzi Sharky Pro bør alltid være utført av medisinsk kvalifisert person.  

Hvis du trenger ytterligere informasjon, er du velkommen til å kontakte 
Bardum AS.

Produktet er ment å bli brukt som et sittesystem med chassis produsert av 
Anatomic SITT AB. Ved forespørsler for andre bruksområder, vennligst kontakt 
Bardum AS.

Zitzi Sharky Pro med tilbehøret er et produkt som er CE-merket. 
Et unikt serienummer ligger på et klistremerke plassert under leddhuset. 
Dette serienummeret bør angis i all korrespondanse om ditt produkt.

Sittesystemet er krasjtestet og godkjent i henhold til ISO 16840-4. 
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 52.

Postadresse Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping
Besøksadresse Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping

Distribuert av Bardum AS
Besøks- og postadresse Håndverksveien 8, N-1405 Langhus 
Telefon +47 64 91 80 60, Faks +47 64 91 80 66
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Montering av hodestøttefeste

Montering av hodestøtte 

Høydejustering av hodestøttefeste

Montering av pannebåndfeste

Justering av hodestøtten

Før montering hodestøtten kan utføres, må du først fjerne justeringsnøkkelen 
og muligens andre detaljer som kan være i veien.  

Skyv  hodestøttefestets tønnemuttere (A) i ryggprofilens spor. Når du har nådd 
ønsket posisjon dra til de fire skruene (B).

Skyv hodestøttestaget i hodestøttefestet (C) og dra siden til gantergrepet (D) 
når du har nådd ønsket posisjon.

For å høydejustere løsner du skruene (B) litt, og flytt deretter hodestøttefeste til 
ønsket posisjon. Dra deretter til skruene (B).

Før montering pannbåndfestet kan utføres, må hodestøtteplaten (H) demontert. 
For å demontere hodestøtteplaten løsner du begge skruene (I).  

Monter så pannebåndsfeste i hull (F) med tilhørende monteringsdetaljer. 
Se egen anvisning for ettermontering av pannebåndet.

Ved justering av den treleddede hodestøtten løsner du skruen (E) i det leddet du 
ønsker å justere. Når du har nådd ønsket posisjon dra festeskruen (E) til igjen.

For å høydejuster hodestøtten løsner du gantergrepet (D) og flytte hodestøtten 
til ønsket plassering. Deretter drar du til gantergrepet (D).

Hodestøtten



Bolstøtte (D)

Ryggprofil

Ryggfeste (A)

Ryggvinkel (C)

Rygghøyde (B)
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Korsryggstøtte (E)



Montering av rygg

Justering av rygghøyden 

Justering av  ryggvinkelen 

Justering av bolstøtte

Justering av korsryggstøtte

Ryggens innfesting består av fire (4) skruer (A) og to (2) tønnemuttere. Tilpass 
og før ryggprofilen ned på tønnemutterene som sitter på aktiveringshuset, og 
skru til de fire (4) skruene (A) ved hjelp av umbrakonøkkelen. 

Ryggen, stilles automatisk til riktig posisjon ved hjelp av de for monterte 
stopperen i ryggprofilen.

For å justere rygghøyden, løsner du skruene (B) på begge sider av ryggprofilen 
med umbrakonøkkelen, og justerer deretter inn ønsket høyde. Når du er fornøyd 
med innstillingen, kan du dra til skruene (B) igjen.

Plasser låsknappen (C) i aktivisering-posisjon ved å løfte det og deretter slippe 
den i sporet sitt.  

For å justere vinkelen på rygg, trykk spaken ned. Dette frigjør ryggen slik at du 
kan sette den i ønsket posisjon. Når du har nådd ønsket vinkel slipper du spaken 
igjen, og du beholder den innstillingen som er gjort på ryggvinkelen.

For å bredde- og høydejustere bolstøtten, løsner du fingerskruen (D) og justerer 
deretter til ønsket høyde og bredde. Dra til fingerskruen (D) når du har oppnådd 
ønsket posisjon.

Løsne gantergrepet (E) og trykk på toppen av korsryggstøtten, som er plassert 
bak ryggpolsteret, til ønsket korsryggstøtte er oppnådd. Hold korsryggstøtten i 
posisjon og dra deretter til gantergrepet (E).
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Oversikt over rygginnstillinger

Tips!

OBS!

OBS!
Tenk alltid på å holde i ryggen når du aktiverer gassfjæren.

Ta bort ryggposlsteret for å se korsryggstøtten bedre under justering.

Rygghøyden kan behøve justering for at korsryggstøtten skal ende 
opp i riktig posisjon.
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Brukerveiledning - Zitzi Sharky Pro10 (60) © Anatomic SITT AB

Låsebolt (A) Skive (B) Fingerskrue (C) Ryggskive (D)

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

Justeringsnyckel

Spakvred

Sargsprint, olika storlekar

Vagnsbult

Fingervred utv gänga

Fingervred inv gänga

Ryggbricka

DistanserBricka

4 st 4 st 4 st 2 st

Ryggrør
Ved forsterkning av rygg



Montering av bolstøtte

Alternative bolstøtter

Knapp

Monter bolstøtten ved hjelp av låsebolt (A) skive (B) fingerskrue (C) og 
ryggskive (D). Ryggskiven (D) forhindrer låsebolten (A) fra å snurre fritt.

Stikk igjennom låsebolten (A) gjennom ryggskiven (D) bolstøttesvingen (E) og 
sporet i ryggplaten (F). Møt låsebolten på andre siden av ryggplaten (F) med 
skive (B) og fingerskruer (C).

Som alternativ til de faste bolstøttene finnes også leddede bolstøtter og 
forsterkede bolstøtter. Montering av disse skjer på samme måte som beskrevet 
ovenfor.

Forsterkningspakken består av forsterkede bolstøtter og ryggrør.
Se separat monteringsanvisning ved ettermontering av forsterkningspakken.
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Bolstøtte

Leddede bolstøtter Forsterket bolstøtte
Åpne leddet bolstøtte ved å 

trykke på den røde knappen.
Forsterkningspakken består av 

forsterkede bolstøtter og ryggrør.

Tips!
Se side 8-9 i denne bruksanvisning for informasjon om justering av bolstøtte.

Forsterkningsplate



1 2 3

C

B

B

C C CC

C C
C C

B

B

C C CC

C C
C C

Sitteplate (A)

Endeavslutning
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Justering av sittedel
Sittedybde, benlengdeforskjell og eventuell abduksjon/adduksjon av 
bendelerene justeres enkelt. Begynn med å fjerne setepolsteret, samt ta bort den 
bakre sitteseteplaten (A) for å komme til justeringsskruene (B).

Setebreddejustering
For å øke eller redusere setebredden, skal bendelerenes posisjonering på 
profilen endres. For å få ut bendeleren fra seteprofilen, må du først ta bort 
endeavslutningen som sitter i seteprofilen. Deretter løsne skruen (B) på 
bendelen ved hjelp av umbrakonokkelen. Når du har løsnet skruen (B) noe, 
drar du ut hele bendelen fra seteprofilen, flytter den så til ønsket spor.  

For maksimal setebredde, setter du inn tønnemutteren i spor 3 og for minimal 
setebredde, sett inn tønnemutteren i spor 1. Bendeleren leveres grunninnstilt i 
spor 1.  

Skru til skruen (B) når du har nådd ønsket posisjon. Den bakre skruen på 
bendeleren kan i noen tilfeller kanskje løsnes litt (C).
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Sittedel

Obs!
Vær klar over at du ikke behøver å skru ut skruene helt for å justere 
bendelerene, det holder med å løsne dem.

Tips!
Se målspesifikasjoner av setedel på side 59 i denne bruksanvisning.
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B

C

D

C

Setebase

Dybdejusteringsplate



Benlengdeforskjell

Setegropjustering

For å justere benlengden, løsner du skruen (B) på bendeleren ved hjelp av 
umbrakonøkkelen, og justerer siden til ønskett benlengde.
Derettet drar du til skruen (B) igjen.

Abduksjon, adduksjon og windswept
For å justere bendelen til noen av disse funksjoner, løsner du skrue (B) 
med hjelp av umbrakonøkkelen og fører bendelen i ønsket fosisjon. 
Dra deretter til skruene.

Ved justering av setedybde bør også setegropen justers. Løsne da bendelens 
fremre skruer (C) med hjelp av umbrakonøkkelen og dra setegropen til ønsket 
posisjon. Dra så til skruene igjen.
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Tips!
For å få en bra utgangsstilling ved innstilling av setedybde kan fargeskalaen 
på setedelsbasen og dybdejusteringsplaten brukes som hjelp.

Dersom sittedybden er justert til foreksempel 43 cm (grått felt) bør også 
sittegropsjusteringen skyves ut til grått felt, da blir setegropens størrelse riktig.

Obs!
Vær oppmerksom på at du ikke behøver å løsne skruene helt for å justere, 
men det holdet med å løsne litt.

Setedel
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Varmepolster

Montering av varmepolster

Varmepute

Batteri

Varmepolsterpakken holder kroppstemperaturen automatisk, og forhindrer 
varmetap ved minusgrader. Når kroppstemperaturen er ”normal” slår 
varmepakken seg av for å spare energi. Om temperaturen synker igjen, 
aktiveres det igjen og varmer opp på nytt til kroppstemperatur er nådd. 

Kontaktene som sitter montert er nøye utvalgt slik at det ikke skal gå ann å 
koble feil. Man må aldri utsette kontakter, batteri, eller lader for vann eller fukt.

Varmepolsteret monteres under sete- og rygg polsteret med borrelås (Velcro).

De innmonterte varmeputene har innebygd temperaturregulering med et 
temeraturområde fra +27 til + 32 grader. 

Isoleriingen tåler både lav og høy temperatur, og påvirkes ikke av sollys, 
fuktighet eller kjemikalier. Materialet i puten er flammehemmende (FMVSS 302).
Varmeputen er av ventilerende materiale for å unngå kondens.

Batteriet er oppladbart (Ni-MH) og skal bare lades med den medfølgende 
laderen. Da batteriet er defekt/gammelt skal dette leveres til din lokale 
miljøstasjon.

Varmepolster

Obs!
Da batteriet er defekt/gammelt skal dette leveres til din lokale miljøstasjon.



Brukerveiledning - Zitzi Sharky Pro 17 (60)© Anatomic SITT AB

Lading av batteri
Følg det etterfølgende steg for å lade batteriet på en korrekt måte. 
For ytterligere informasjon ag anvisninger vedrørende varmepolster, 
se separat bruksanvisning. 

Batteriet blinker gult
Dersom batteriet er ødelagt blinker lampen på laderen hurig med et gult skinn.

1) Koble laderen til et vegguttak på 230V, 50 Hz.
 
2) Koble laderkontakten til manøverboksen. 

3) Når batteriet kobles til blinker laderen langsomt gult for å starte en  
 langsom lading. Etter en stund går laderen over til hurtiglading, hvilket  
 indikeres med et hurtig blinkende grønt lys.

4) La batteriet være tilkoblet til det lyser konstant grønt lys. 

5) Ta ladekabelen ut av vegguttaket. 

6) Koble bort ladekontakten fra manøverboksen.
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Montering av bekkenstøtte

Justering av bekkenstøtten

Før du kan montere bekkenstøtten må du ta av beskyttelsesplaten (A). 
Skru ut skruen (B) og løft bort platen. Denne skruen (B) erstattes av en annen 
type skrue (C).

Monter bekkenstøtten der beskyttelseplaten (A) satt, og fest skruen (C).

For å vinkeljustere bekkenstøtten, løsner du skrue (C), (D) eller (E) avhengi 
av hvilke innstillinger du vil gjøre. For å høydejustere bekkenstøtteplaten skrur 
du ut skruene (F) og flytter platen til ønsket posisjon. Skru deretter inn skruene 
(F) igjen.

Bekkestøtte
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M6 Skrue (B)Beskyttelsesplate (A) Skrue (C)
Tas bortTas bort Erstatter tidligere skrue

Skruv som används vid monteringSkruv som tas bort Kåpa som tas bort
Skruv som används vid monteringSkruv som tas bort Kåpa som tas bort

Skruv som används vid monteringSkruv som tas bort Kåpa som tas bort
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Justering av hoftebeltebeslag

Montering av hoftebelte

Tri-glidemetoden

For å flytte posisjon på hoftebelteinnfestningen løsner du skruene (A) noe og 
justerer til ønsket posisjon. Dra så til skruene (A).

Når hoftebelte skal monteres i hoftebeltebeslagene, benytter du deg av et 
tri-glidespenne. For montering etter tri-glidemetoden, gjør som bildene viser.

Hoftebelte
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Montering av armstøtte fra sits

Breddejustering

Vinkeljustering opp/ned

Vinkeljustering av sideledd

Skyv inn armstøtteni røret på sittedelens side. Når du har oppnådd ønsket 
breddeposisjon, drar du til låseskruen (A).

For å forandre bredde på armstøtten, løsner du skruen (A) og flytter siden 
armstøtten i ønsket posisjon. Dra så til skruen (A).

Høydejustering
Dersom du vil justere høyden på armstøtten, løsner du gantergrepet (B) og flytter 
så armstøtten i ønsket høyde. Dra så til gantergrepet (B).

Dersom du vil justere vinkelen på armstøtten, løsner du gantergrepet (C) og 
flytter så armstøtten i den ønskede vinkel. Dra så til gantergrepet (C). 

Dersom du vi justere sidevinkel på armstøtten, løsner du skruen (D) og flytter så 
armsøtten til ønsket vinkel. Dra så til skruene (D). 

Armstøtte fra sits
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Polstring
Fest polstringen på armstøtteplaten ved å tre velcrobåndet gjennom de fire 
sporene (E) og fastgjør dem på armstøtteplatens underside.
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Montering av armstøtte fra rygg
Før monterin av armstøtten fra rygg kan gjøres, må du først ta bort justeins-
nøkkelen og eventuelt endre detaljer som kan sitte i vegen. Disse detaljer kan 
ekempelvis være hodestøtte, øvre monterinsbeslag og kjørebøyle.

Skyv inn armstøttebeslagets tønnemuttere i ryggprofilens spor. Når du har 
oppnådd ønsket posisjon drar du til skruene (A). Monter eventuelt tilbake de 
detaljer du plokket bort for å kunne montere armstøttebeslaget.

Armstøtte fra rygg, fast
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Høydejustering
For å høydejustere armstøtten, løsner du skruene (A) noe og flytter så 
armstøtten til ønsket posisjon. Dra så til skruene (A). 

Breddejustering

Vinkeljustering opp/ned

Vinkeljustering i sideledd

Hvis du vil endre bredden på armstøtten, løsner du skruen (B), og deretter flytte 
armstøtten til ønsket posisjon. Dra deretter til skruen (B).

Hvis du vil justere vinkelen på armstøtten løsner du  gantergrepet (C), og flytt 
deretter armstøtten til ønsket vinkel. Deretter drar du gantergrepet (C) til.

Hvis du vil justere sidevinkelen på armlenet du løsne skruen (D) og deretter flytte 
armstøtten til ønsket vinkel. Dra deretter til festeskruen (D).

Polstring
Fest polstringen på armleneplaten ved å tre gjennom velcrobåndene i de fire 
sporene (E) og fest til hverandre på armleneplatens underside.
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A

A
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Trehullsposition
For å vinkelstille armstøtter
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Montering av vikbara armstöd från rygg
Før montering av armstøtten fra rygg kan skje, må du først fjerne umbra-
konøkkelen og muligens andre detaljer som kan være i veien. Disse detaljer kan 
foreksempel være hodestøtte, øvre monteringsbeslag og kjørebøyle.  

Skyv armstøttebeslagets tønnemutter i ryggprofilens spor. Når du har nådd 
ønsket posisjon dra til skruene (A). Monter tilbake de detaljer du plukket bort for 
å montere armstøttebeslaget.

Armstøtte fra rygg, oppfellbar

Høydejustering
For å  høydejustere armstøtten løsner du skruene (A) litt og deretter flytter 
armstøtten til ønsket posisjon. Dra deretter til skruene (A).

Breddejustering

Vinkeljustering opp/ned

Vinkeljustering i sideledd

Den vinklingsbare funksjonen

Hvis du vil endre bredden på armstøtten, løsnerav du skruen (B), og flytt 
deretter armstøtten til ønsket posisjon. Dra deretter til festeskruen.

Hvis du vil justere vinkelen på armstøtten løsner du gantergrepet (C), og flytt 
deretter armstøtten til ønsket vinkel. Deretter drar du til gantergrepet (C). 
Se side 24-25.

Hvis du vil justere sidenevinklingen av armlenet løsner du skruen (D) og deretter 
flytter armstøtten mot ønsket side. Dra deretter til festeskruen (D).

For vinklingsbare armstøtter, dra låsebolten (E) ned, og deretter vend bort 
armlene. Sørg for at en klikkelyd høres når du vendt tilbake armlene. 
Muligheten til å vinkelstille gis gjennom trehullspositionen for låsebolten.
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B

B

D

B
B

DA

E

E

C

Tønnemutter (A) M6 Skrue (B) Nedre beslag (C) Nedre beslag (F)
4 st 6 st Inngår som standard Alternativt 2 st



Montering av øvre beslag

Montering av alternativt nedre beslag

Justering av øvre beslag

Løft bort umbrakonøkkelen, og skyv inn tønnemutteren (A) på det øvre 
monteringbeslaget (D) i ryggprofilen. Når du har nådd ønsket høyde på beslaget, 
skru til skruene (B). Sett umbrakonøkkelen inn ryggprofilen.

For en lavere innfesting av selen, kan at alternativtnedre beslag (F) brukes. 
Dette er montert med vedlagte skruen i de eksisterende hullene på setebasen.

For høyde og vinkeljustere det øvre beslaget, løsner du skruene (B) litt og 
deretter flytter beslaget til ønsket plassering. Dra deretter til skruene (B).

Montering av nedre beslag

Justering av nedre beslag

Før montering av nedre beslag (C) kan utføres, må du først fjerne umbra-
konøkkelen og muligens andre detaljer som kan være i veien. Dette kan være for 
eksempel hodestøtte, øvremonteringsbeslag og kjørebøyle.  

Skyv innnedre beslagets tønnemuttere i ryggprofilens spor. Når du har nådd 
ønsket posisjon dra du til  skruene (B). Monter tilbake detaljene du plukket bort 
for å kunne montere nederst beslag.

For å høydejustere nederste beslag løsner du skruene (B) litt og deretter flytter 
beslaget til ønsket plassering. Dra deretter til skruene (B).

Posisjoneringsseler
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F
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A A



Høydejustering av kjørebøyle
For å høydejustere kjørebøylen løsner du skruene (A) litt og deretter flytter 
kjørebøylen til ønsket høyde. Husk å stramme til skruene (A) når ønsket høyde 
er nådd.

Kørebøyle
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Montering av kjørebøyle
Før montering av kjørebøylen kan skje, må du først fjerne umbrakonøkkelen, 
og muligens andre detaljer som kan være i veien. Dette kan være for eksempel 
hodestøtte, og det øvre monteringsbeslag.  

Skyv inn kjørebøylens tønnemuttere i ryggprofilens spor. Når du har nådd 
ønsket posisjon dra tilskruene (A). Monter tilbake detaljene du plukket bort for å 
montere kjørebøylen.

Obs!
Merk at du aldri trenger å løsne skruer helt for å høydejustere kjørebøylen, 
det er nok til å løsne dem litt.



A B C D E

F

F

Låsebolt (E)Skive (B)Fingerskrue (A) Distanse (D)

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

Justeringsnyckel

Spakvred

Sargsprint, olika storlekar

Vagnsbult

Fingervred utv gänga

Fingervred inv gänga

Ryggbricka

DistanserBricka

4 st4 st4 st 4 st
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Høydejustering av overarmsstøtte

Breddejustering av overarmsstøtte

Polstring

For å høydejustere överarmsstøtten løsner du fingerskruen (A) og juster til 
ønsket høyde. Stram fingerskruen (A) når du har nådd ønsket posisjon.

For å breddejustere vil överarmsstøtten løsner du skruene (F) og juster til ønsket 
bredde. Husk å stramme til skruene (F) som du har nådd ønsket posisjon.

Når polstringen må vaskes, kan du bare trekke dette fra överarmstøttesplaten, 
ved å strekke strikken på baksiden av polstringen.  

For å ettermontere polstringen, tre polstringen over overarmstøtteplaten og 
sørg for at den sitter midtstilt på overarmstøtteplaten.

Overarmsstøtte
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Montering av overarmsstøtte
Monter overarmsstøtte ved hjelp av fingerskrue (A), skive (B), distanse (D) og 
låsebolt (E). Legg merke til at låsebolten i sidestøtten må erstattes med 
medfølgende lengre låsebolt. For detaljert beskrivelse om hvordan å montere 
sidestøtte, kan du se side 6 i denne håndboken.

Stikk gjennom låsebolten (E) gjennom sidestøtten og ryggplaten. Møt på 
baksiden med distansen (D), overarmstøttebeslag (C), skive (B), og til slutt 
fingerskrue (A).

Obs!

Obs!

Husk at låsebolten i sidestøtten må erstattes med medfølgende lengre låsebolt 
når du monterer overarmstøtte.

Ved justering av overarmsstøtten, løsne også sidestøtten før justering.
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Låsearm

Innfestningsbredder
Velg mellom tre ulike monteringshull



Montering av bord

Bytte av monteringshull

Legg bordet på armstøtteplatene, og vri deretter bordets låsarm under 
armstøtteplaten. Låsarmen skal vris til den havner under opphøyningen under 
armstøtteplaten.

Det finnes tre innfestningsbredder å velge mellom. Hvis du vil endre bredden 
brukes valgfritt monteringshull i armstøttepolstringen i bodets bakkant. 
I grunninstilling er låsarmen innfestett i midtre hullet.

For å bytte monteringshull, må du først løfte på polstringen i bakkant. 
Merkene i bordets ytre bakkant viser hvilken størrelse det er på bordet.

Bord, fast
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Obs!
Vær nøye med å ikke løfte  bordet i framkant.
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Posisjon 1 Posisjon 2 Posisjon 3

A

B

C
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Montering av bord, oppfellbart

Anvendelse av den oppfellbare funksjonen

For å montere det oppfellbare bordet, trer du inn bordets monteringsrør (A) 
gjennom røret (B) som er under armstøtteplaten. Skyv inn bordet til ønsket 
posisjon og la de hvile på armstøtteplatene. Dra til fingerskruen (C) for å låse 
fast bordet.

For å felle opp bordet til siden, løsne først fingerskruen (C) litt. Løft så bordet 
noe og dra det fremover. Løft bordet ytterligere og fell det ned til siden. 
Når bordet er i sin nederste stilling, skuver du det tilbake igjen og skrur til 
fingerskruen.

Bord, oppfellbart

Husk!

Obs!

Påse at bordet trekkes tilstrekkelig frem ved nedfelling, 
slik at ikke brukeren skades.

Påse at bordet er dratt tilstrekkelig framved nedfelling til siden, slik at ikke 
bruker skades. Ikke glem å skru til fingerskruen (C) ved nedfelling av bordet. 
Dersom det benyttes låsearmer, skal disse vries under armstøtteplaten som 
beskrevet på side 34-35.

1) Trekk fra bordet.

2) Løft og dra ut til siden.

3) Slipp bordet ned, slik at det henger ned lags siden. 
 Skyv bordet tilbake til bakre stilling.
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Forsterket bordt
Undenfra

D

D

D

Låsearm
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Montering av forsterket bord

Breddejustering av forsterket bord

For å kunne montere det forsterkede bordet, trer du inn bordets 
monteringsrør (A) gjennom røret (B) som er under armstøtteplaten. 
Skyv så inn bordet til ønsket posisjon, og la det hvile på armstøtteplatene. 

Skru til fingerskruen (C) for å låse fast bordet. Vri så inn låsearmen til 
den havner innenfor opphøyningen under armstøttepaten.

Istede for å breddejustere armstøtten, kan du velge å breddejustere bordets 
innfestniingsbeslag slik at det passer mot innfestningsrøret i armstøttebeslaget.
For å breddejustere bordet løsner du skruene (D) litt, og justerer til ønsket 
posisjon. Skru deretter til skruene (D). 

Bord, forsterket monteringsbeslag

Obs!
Dersom ikke breddejusteringen i bordets innfestningsbeslag er nok, kan 
eventuelt justering av armstøttebredden behøves å gjøres. Se side 22-23.

C

A

B
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M6 Forsenket (A)
4 st

Distanse (B)
4 st

Tønnemutter (C)
2 st

Spormutter (D)
4 st

M6 Skrue (E)
4 st

Justeringsnyckel

Spakvred

Sargsprint, olika storlekar

Vagnsbult

Fingervred utv gänga

Fingervred inv gänga

Ryggbricka

DistanserBricka

Fotplate

Fotstøttestag



Montering av leggstøtte

Høydejustering av leggstøtte

Breddejustering av leggstøtte

Før man kan montere leggstøttene, må du først ta bort eventuelle fotstøtter. 
Begynn med å ta bort endeavslutningen (G) og løsne gantergrepet (F) som holder 
fotstøtten på plass i fotstøttestaget. Trekk så fotstøtteplaten med beslag ned.

Monter leggstøtten ved å skyve tønnemutteren (C) i fotstøttestaget, juster 
til ønsket høyde, og skru til skruene. Monter deretter tilbake fotstøttene og 
endeavslutningen.

For å høydejustere leggstøtten løsner du skruene (E) litt for så å justere til 
ønsket høyde. Skru så til skruene (E).

For å kunne breddejustere leggstøttene løsner du skruene (A) noe for så 
å justere til ønsket bredde. Skru så til skruene (A).

Leggstøtte
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For tilbakemontering av fotstøtte, se side 42-43 i denne bruksanvisning.

Obs!

Tips!

Ikke glem å sette tilbake fotstøtte og endeavslutning 
etter montering av leggstøtte.
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Alternativ montering av fotstøtte
Om du vil komme nærmere kneleddet

Fotstøtteprofil



Montering av fotstøtte

Alternativ montering av fotstøtte

Justering av vinkelen ved kneleddet

Sikkerhetsstopp

Justering av vinkel ved fotleddet

Uavhengi av variant på fotstøtte skjer montering på samme måte. Begynn med å 
ta bort endeavslutningen (A) fra bendelsprofilen (B) og før så inn tønnemutteren 
(C) slik at de ligger midt i de eksisterende hullene i bendelsprofilen (B). 

Fest så fotstøtten ved å skru fast skruene (D) i tønnemutterene (C) gjennom 
hullene i bendelsprofilen (B).

Om du vil komme nærmere kneleddet finnes det et alternativt monteringsett der 
du monterer fotstøttefestet på motsatt side av bendelsprofilen (B).

Når fotstøtten er montert i bendelsprofilen, finnes det mulighet for å 
vinkeljustere fotstøtten i kneleddet. Løsne gantergrepet (E) litt, og juster 
til ønsket vinkel. Skru så til gantergrepet.

Sikkerhetsstopp (G) i form av en tønnemutter er montert i bunnen av 
fotstøtteprofilen innenfor endeavslutningen. Sikkerhetsstoppen kan også 
benyttes for å finne tilbake til forinnstilt høydeposisjon.

Når fotstøtten er montert i bendelsprofilen, finnes det mulighet for å 
vinkeljustere fotstøtten ved fotleddet. Løsne gantergrepet (F) litt og juster 
til ønsket vinkel. Skru så til gantergrepet.

Fotstøtte
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Obs!

Tips!

Du behøver ikke demontere bedeleren fra profilen for å montere fotstøtten.

Monter en ekstra sikkerhetsstopp ovenfor fotstøtten i 
fotstøtteprofilens spor for å enkelt finne tilbake til en alternativ 
høydeposisjon (eksempel med eller uten sko).
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Fast fotstøttebeslag

Oppfellbart fotstøttebeslag

Kuleleddsadapter

For å høydejustere fotstøtten, løsner du gantergrepet (A) litt for å justere til 
ønsket høyde. Skru så til gantergrepet.

For å høydejustere fotstøtten, løsner du gantergrepet (A) litt for å justere 
til ønsket høyde. Skru så til gantergrepet. For å benytte den oppfellbare 
funksjonen, løft fotstøtteplaten i framkant.

For å høydejustere fotstøtten, løsner du gantergrepet (A) litt for å justere til 
ønsket høyde. Skru så til gantergrepet.

For å benytte kuleleddsfunksjonen, løsner du først skruene (B) og (C) og 
justerer til ønsket posisjon. Skru til skruene (B) og sikkerhetslås posisjonen 
med skruen (C).

Fotstøttebeslag
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(1)

(4)

(3)

Fjærende fotstøtteadapter 

Tips!

For å høydejustere fotstøtten, løsner du skruen (D) og eventuelt skruen (E) litt for 
så å justere til ønsket høyde. Skru så til skruen (D). Velg lengde på fjærgangen 
ved å justere skruen (E) til ønsket posisjon og skru den til. 

Fjærens motstand kan justeres med en skrutrekker ved å skru på 
skruen i fjærhuset (F).

(2)



M6 Forsenket Tønnemutter Profiler
2+2 st 4 st 2 st

A

B

F

G

C

D

E
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Montering av plansete
Montering av plansete er å erstatte delen med en flat plate. Montering med 
denne metoden, må gjøres med medfølgende monteringssett, som beskrevet 
nedenfor.

Ved ettermontering av plansete fører du de lengre skruer (A) gjennom 
de bakre hullene (B) i plansetet og hullene (C) i profilen. 

Møt på motsatt side skruene med tønnemutterene (D). Skru ikke hardt til. 
Før inn tønnemutterene (E) i profilens ytre spor og fest skruene (F) i disse 
hullene (G) i plansetet.  

Skyv deretter opp plansetet i setebasen i spor 1 (se side 12) til ønsket 
plassering, og stram skruene (A).

Obs!
Bruk aldri noen annen form for skruer enn de medfølgende. 
Dette er sikkerhetsdetaljer. Om andre dimensjoner er ønsket, 
kontakt Anatomic SITT Hjelpemiddelspesialisten AS.

Plansete
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Fast montering
Fast montering innebærer at man fester sittesystemet direkte mot understellet.
Montering på denne måten må skje med medfølgende monteringssats. 

I bunnen på sittesystemet finnes to forskjellige hullbilder for fast montering 
på understellet. Velg det bildet som er mest passende for en montering med 
best balanse.

Obs!
Bruk aldri noen annen form for skruer enn de medfølgende. 
Dette er sikkerhetsdetaljer. Om andre dimensjoner er ønsket, 
kontakt Bardum AS.

Montering på understell
Det finnes forskjellige måter å montere sittesystemet på et understell. Under 
forklares de forskjellige alternativene. Velg den måten som passer deg best.

Montering av sittesystem på understell

Obs!
Før montering av sittesystem på understell, må plansetet demonteres.

M6 Låsemutter (C) M6 Skrue (A)
4 st 4 st

M6 Skive (B)
4 st
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Baseplate

Adapterplate

Settes på understellet

Settes på sittesystemet



Adapterplate
Monteras på sittesystemet

Baseplate
Monteras på understell

Montering på understellet

Montering med adaptersystem

Det finnes forskjellige måter å montere sittesystemet på understellet.
Under forklares de forskjellige alternativene. Velg det som passe deg best.

Adaptersystem muliggjør enkel forflyttning av sittesystemet mellom ulike 
understell. Ett adaptersystem består av en adapterplate på sittesystemet, 
og en baseplate på respektive understell.

Begynn med å montere baseplaten på understellet ved å skru fast den med 
medfølgende skruer, skiver og muttere.

Monter så adapterplaten ved å skyve tønnemutterene (A) i de ytterste sporene på 
sittesystemets underside. Skru til skruene (B) når ønsket posisjon er oppnådd.

Når adapterplate og baseplate er montert på sittesystem og understell, kan de 
settes sammen. Sittesystemet er korrekt satt sammen når man hører en klikk lyd.

Obs!
Sjekk at sittesystemet sitter skikkelig fast på understellet før det tas i bruk.
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Montering av sittesystemet på understellet



Anvisning for transport i bil

Krasjtestet og godkjent

Ved transport i bil med Sharky Pro montert på understell skal anvisninger fra
produsenten av understellet følges.

Da Sharky Pro er montert på Seabass Pro skal infestning skje med lastestropper i
egne transportfester som vist på bildet nedenfor.

Sharky Pro er krasjtestet og godkjent etter ISO 16840-4. Denne standard 
innebærer at sittesystem får monteres på samtlige understell som er godkjent 
etter ISO 7176-19, med  bibeholdt godkjennelse for kombinasjonen.

Transport i bil

Obs!

Obs!

Det er viktig og bare strekke lastestroppene, og ikke spenna dem for hardt.
For hard spenning av lastestroppene kan forårsake at understellet blir skjevt.

Krasjtestgodkjenningen gjelder brukervekt opp til 75 kg.
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Kundeservice
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Scandinavia

Anatomic SITT AB 
Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Stohagsgatan 26, SE-602 29 Norrköping 
Tel. +46 11 161800, Fax +46 11 162005
Email info@anatomicsitt.com

Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, DK-8240 Risskov
Tel. +45 861 701 74, Fax +45 861 701 75
Email a-sitt@anatomic-sitt.dk

Bardum AS
Håndverksveien 8, N-1405 Langhus
Tel. +47 64 91 80 60, Fax +47 64 91 80 66
Email post@bardum.no

Handico Finland OY
Turkkirata 28, FIN-33960 Pirkkala
Tel. +358 331 222 700, Fax +358 331 222 710
Email handico@handico.fi

Europe

Anatomic SITT Nederland BV
Sir Rowland Hillstraat 1C, NL-4004 JT Tiel
Tel. +31 344 63 45 40, Fax +31 344 62 33 61
Email informatie@anatomicsitt.com

Be Independent Ltd
St Luke’s Road G’Mangia PTA MLT-1027
Tel. +356 214 662 66, Fax +356 214 656 70

Consolor Ltd Unit A3
The Forelle Centre, Black Moor Road, Ebblake 
Industrial Estate, Verwood, Dorset, BH31 6BB
Tel. +44 120 282 76 50, Fax +44 133 273 02 33

Cubro Rehab
PO Box NZL-9144, Tauranga
Tel. +64 757 78 816, Fax +64 757 78 827 
 
HandiTech Scandinavian Reha Aids Center
11 G Seferi Str. GR-542 50 Thessaloniki
Tel. +302 310 324 114, Fax +302 310 324 054
Email info@handitech.gr 
 
Invaru Ltd
Peterburi tee 14A, EST-114 11 Tallin
Tel. +372 621 25 82, Fax +372 638 08 78

MMS Medical Ltd
51 Eastgate Drive, Little Island, Cork
Tel. +353 021 461 8000, Fax +353 021 461 8099
 

Mobilitec
Rua dos Verdes 123, PRT-4470-658 Pedras
Tel. +351 229 436 130, Fax +351 229 436 139

OX Orthopédix
27 rue François Gillet, FR-42400 St. Chamond
Tel. +33 477 195 994, Fax +33 426 303 789 
 
Ortopedia Castagna Centro Tecnico
Via Ghislanzoni 18/B, IT-23900 Lecco
Tel. +39 341 362 671, Fax +39 341 360 931

Rehatec AG
Ringstrasse 15, CH-4123 Allschwill
Tel. +41 614 879 911, Fax +41 614 879 910

Stod Hf Stoaekjadmidin
Tronuhraun 8, IS-220 Hafnarfjordur
Tel. +354 565 2885, Fax +354 565 1423 
 
Scan Ideal
28, Tzavela Str. GR-542 49 Thessaloniki
Tel. +302 310 320 150, Fax +302 310 350 151 

Team Nova Reha
Gerecja vas 33, SVN-2288 Hajdina
Tel. +386 278 201 06, Fax +386 278 201 06

Via Libre Fundosa Accesibilidad
Don Ramon de la Cruz 38, ES-28001 MADRID
Tel. +34 911 213 031, Fax +34 911 213 025

Asia Pacific and Middle East

Al Safwa Mobility LLC (ASM)
Al Falah Street Harley Davidson, 2001, Abu Dhabi
Tel. +971 264 242 62, Fax +971 264 242 63
Email info@alsafwamobility.ae
 
Paediatric Mobility Equipment
Po Box 1118, Young, AUS-NSW259
Tel. +61 1300 131 884, Fax +61 1300 884 010 
Email sales@paedmobility.com.au

Special needs for Special children
48 Mordey Hagetaot St. Beer Sheva, ISR-84840
Tel. +972 8 62 875 85, Fax +972 862 819 61

The Gym & Care
1F-23 & 24, IOI Business Park, MYS-47100 Puchong 
Tel. +603 8070 9166, Fax +603 8073 9166
Email info@gymncare.com

SE

PRT

FR

IT

CH

IS

GR

SVN

ES

UAE

AUS

ISR

MYS

DK

FI

NO

NL

MLT

GBR

NZL

GR

EST

IRL



Vedlikeholdsintervallet

Rengjøring og vask

Verktøy

Gassfjæren må aktiveres regelmessig

For at hjelpemidlet skal fungere trygt og sikkert bør regelmessig service og 
kontroll utføres. Behovet for service endres, og må bedømmes fra tilfelle til 
tilfelle helt avhengi av bruk og slittasje. Kontroller bevegelige deler og 
festedeler med tanke på slittasje. Arbeidet skal alltid utføres fagmessig og av 
kvalifisert personell. Dersom du kjenner deg usikker er du alltid velkommen til å 
kontakte Bardum AS. 

Plast og metaldeler kan tørkes av med en fuktig klut, alternativt vaskes med 
antibaktriell væske eller lignende. Tenk grønt, tenk på miljøet! Benytt gjerne 
biologisk nedbrytbart vaskemiddel. 

Puter, polster og beltepolster vaskes i 60o grader finvask, men får ikke tørket-
romles. Følg anvisningene på de respektive vaskeetikettene. Samme vaskeregler 
gjelder for posisjoneringsseler og hoftebelter fra Anatomic SITT AB. 

Verktøy (4 mm umbrakonøkkel) er det du behøver for å utføre justeringer. 
Den finnes i toppen på ryggprofilen.

Gasfjæren må anvendes regelmessig for å beholde sin funksjon. Når produktet 
ikke benyttes må gassfjæren mins aktiveres en gang pr. sjette måned. Den bør 
også lagres slik at gassfjæren peker nedover, ellers kan gassfjærens pakninger 
gå i stykker å fjæren slutter å fungere.

Vedlikeholdsanvisning
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Kontroller hjelpemidlets funksjoner 
regelmessig og utfør vedlikehold ved behov.



Garanti

Gjennvinning

1 år mot fabrikasjonsfeil. For mer informasjon rundt garantien vi gir, 
se side 58 i denne bruksanvisning.

Resirkulering
Resirkulering av hjelpemidlet får kun gjøres med originaldeler 
fra Anatomic SITT AB.

Kombinasjoner

Reservedeler

Merking

Zitzi Sharky Pro og dens tilbehør er et CE-merket produkt som kan kombineres 
med samtlige tilbehør som beskrives i denne bruksanvisning. 

Zitzi Sharky Pro passer bl.a. sammen med understell som Zitzi Flipper Pro, 
Zitzi  Seabass Pro, Mika og Flizzy. For øvrige kombinasjoner kontakt 
Bardum AS. 

For at Zitzi Sharky Pro skal beholde sin CE merking, får hjelpemidlet 
kun utstyres med reservedeler levert av Anatomic SITT AB.

Zitzi Sharky Pro med dens tilbehør er et CE-merket produkt.
Et unikt serienummer er plassert på en etikett som sitter under leddhuset.
Dette serienummer skal angis ved all korespondanse vedr. produktet.

En ødelagt del eller produkt demonteres og kastes. Delene skal skilles etter 
materialtype, metall, plast og brennbart (tekstiler). Gassfjær sorteres som farlig 
avfall.
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Obs!
Kontroller alltid at hjelpemidlet ikke er spesialtilpasset ved resirkulering, 
før det sendes ut til ny bruker.



Etterkontroll
Fortsett kontinuerlig å utføre etterkontroll som angis under de respektive 
punkter. Du bør kontrollere punktene under hver gang brukeren skal benytte 
produktet.

• Kontroller regelmessig at alle skruer er forsvarlig skrudd til.

• Kontroller regelmessig slitasje på belter og beltepolster.

• Kontroller at balansepunktet på understellet er korrekt.

• Kontroller innstilling på tilbehør, slik at brukeren har en 
 korrekt sitteposisjon.

• Sett ikke brukeren i sittesystemet før du hører en klikk lyd ved 
 montering av sittesystemet på et understell med adaptersystem.

Sammenfatning og etterkontroll
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Anbefalinger

Tilpasninger som gjøres på Sharky Pro

Hver gang  Sharky Pro forandres på noe vis må det gjøres en bedømning på om 
det er en tilpasning eller en spesialtilpasning.

En tilpasning er en endring som gjøres innen for rammene for produktets 
CE-merke. alt annet er spesialtilpassning. Tilpassninger får bare gjøres av den 
som er kvalifisert for oppgaven, og skal alltid utføres på et faglig sett. 
At produktet er CE-merket innebærer at det oppfyller alle relevante europeiske
sikkerhetskrav.

Observer at en risikobedømming alltid bør gjøres, såvel ved tilpasning som ved
spesialtilpassning, av ett hjelpemiddel. Produktet må aldri bli farlig å bruke for 
brukeren etter tilpassning.

Produktet bør utrustes med opplysning om at det er tilpasset til en spesifik
bruker, slik at den ikke kan sammenblandes med et produkt i standardutførelse.

Observer at en riskikobedømning alltid bør gjøres, såvel ved tilpasning som ved
spesialtilpasning, av ett hjelpemiddel. Produktet må aldrig bli farlig for brukeren
å bruke etter tilpasning.

Kapping av fotstøtteprofiler
Fotstøtteprofilens lengde kan kuttes i for å bedre tilpasses brukeren.

Kapping av armstøtteprofiler (armstøtte fra sits)
Armstøtteprofilens lengde får kuttes ned. Profilen får bare kuttes i nedkant
(mot sitsen) og hull for sikkerhetsstopp må borres og gjenges M5.
Disse hull borres slik at sikkerhetsstoppet kan monteres i profilens spor,
minst 10 mm fra profilkanten.

Kapping av ryggstøtteprofilen
Ryggstøtteprofilens lengde får kuttes ned. Profilen får aldri væra kortere 
enn at samtlige fester til ryggplaten går an å montere på denne. Spor for 
korsryggsjustering må alltid ha minst 10 mm til profilkanten.

Tilpasning og spesialtilpasning
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Salgsvilkår
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Garanti

Reklamation

Returer

Garanti gjelder ett (1) år mot fabrikasjonsfeil fr.o.m. leveransedato. 
Garantien gjelder ikke for ytre påvirkninger eller unormal håndtering. 
For garantibehandling kreves feilaktig vare i retur. Vedlegg alltid følgeseddel.

Beskriv feilen samt årsak så inngående som mulig. Gjelder forespørselen 
garantireparasjon eller eventuellt garantiutbytte. Vedlegg en kopi av fakturaen 
og angi at produktet skal tillbake til deg etter reparasjon. 
Angi leveranseadresse, kontaktperson samt telefonnummer.

Pakk produktet vel for og beskytte det mot eventuelle støt ved transport.
Glem ikke og notere sendningsnummer eller lignende på dine dokumenter.
Dette er for at du skal kunne spore sendningen om noe skulle hende under
transporten.

Feilbestilte eller feillevererte varer skal returneres innem 20 dagar fra 
leveransdato.Vedlegg alltid en kopi på både følgeseddel og faktura.
Angi årsak til retur av dine varer.

Glem ikke og notere sendningsnummer eller lignende på dine dokumenter.
Dette er for at du skal kunne spore sendningen om noe skulle hende under
transporten.

Ved retur senere enn 20 dager fra leveransdato

Ved retur senere enn 60 dager fra leveransdato

Ved retur senere enn 150 dager fra leveransdato

Senere enn 360 dager fra leveransdato

Spesialtilpassede produkter tas ikke i retur

Gjøres ett returavdrag på 80 % av fakturaverdien

Gjøres ett returavdrag på 60 % av fakturaverdien

Gjøres ett returavdrag på 40 % av fakturaverdien

Varene tas ikke i retur.



Tekniske data
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Brukerlengde

Setebredde (A)

Sittedybde (B)

Bolbredde (C)

Boldybde (D)

Axillehøyde (E)

Benlengdeforskjell (F)

Abduksjon/Aduksjon

150-180 cm

36, 39, 42 cm

37-47 cm

27-35 cm

21 cm

35-50 cm

10 cm

18° / 9°

170-195 cm

43, 46, 49 cm

45-55 cm

30-38 cm

25 cm

40-55 cm

10 cm

18° / 9°

Brukerdata Størrelse 1 Størrelse 2

Brukervekt

Høyde (G)

Lengde (H)

Bredde (I)

Vektt

Ryggvinkel

130 kg*

67 cm

52-62 cm

43, 46, 49 cm

14 kg

-10° / +25°

130 kg*

77 cm

62-72 cm

50, 53, 56 cm

-10° / +25°

Produktdata Storlek 1 Storlek 2

C

A

I F B

H

E

D

G

* Krasjtesten er gjort på brukervekt opp til 75 kg.



Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark
Tel +45 86 17 01 74
Fax +45 86 17 01 75

Anatomic SITT AB (produsent)
Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden
Tel +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05
Support +46 11 16 18 05

Besøksadresse
Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

Bardum AS
Håndverksveien 8, N-1405 Langhus, Norway
Tel +47 64 91 80 60
Faks +47 64 91 80 66

Anatomic SITT Nederland BV
Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands
Tel +31 344 63 45 40
Fax +31 344 62 33 61 
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anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt
youtube.com/anatomicsitt
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