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Säkerhetsföreskrifter

Inledning 
För att ni ska kunna utnyttja Zitzi Starfish Pro till fullo är det viktigt att ni läser 
igenom denna bruksanvisning ordentligt� Detta gäller alla personer som finns i 
brukarens närhet� Produkten är avsedd för brukare med sittproblematik och passar 
många olika typer av diagnoser� 
Anpassning/inprovning av Zitzi Starfish Pro ska alltid utföras av medicinskt behörig 
person� 

Om ni behöver kompletterande uppgifter är ni välkomna att kontakta 
Anatomic SITT AB�

Användningsområde
Produkten är avsedd att användas som hygienestol� Om önskemål om annan 
användning finns, vänligen kontakta Anatomic SITT AB�

Korrespondens
Zitzi Starfish Pro med dess tillbehör är en CE-märkt produkt� 
Ett unikt serienummer är placerat på det bakre mellanröret 
Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten�

Produkten är tillverkad av Anatomic SITT AB

Postadress Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping
Besöksadress Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 602 29 Norrköping

Telefon 011-161800 
Fax 011-162005 
E-post info@anatomicsitt�com 
Web anatomicsitt�com, youtube�com/anatomicsitt

Kryssa i rutan vid eventuell special-
anpassning av produkten�

CE-märkningen upphör att gälla  
vid specialanpassad produkt�

Plats för etikett
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Manuellt chassi
Sittenheten kan justeras till önskad höjd innan patienten sätts i sitsen� Lossa spak 
(A) på båda sidor (position (B) är inte helt åtdragen, men hjälper till att styra 
vaggan i spåren)� Lyft sitsen ur spåren och för in sitsen i spåren på önskad höjd� Se 
till att trycka ned sitsen ordentligt i spåren� Avsluta med att dra åt spak (A)�

Chassi

C

Höj-/sänkbart chassi - gaskolv
Sittenheten kan höjas eller sänkas till önskad höjd� Detta görs genom att pumpa på 
pedalen (C)� Se till att pumpa med mjuka rörelser för att höjningen ska bli behaglig 
för patienten� För att sänka enheten så placeras en fot under pedalen och trycker 
den uppåt�

A

B

OBS!   Var uppmärksam på eventuell klämrisk!
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Höj-/sänkbart chassi - ställdon
Sitthöjden är reglerbar och justeras med en elektrisk handkontroll (D):
       • Uppåtpil höjer sittplattan
      • Nedåtpil sänker sittplattan

Laddning av batteri 
Anslut laddningskabeln (K) till anslutningskabel (J2) och till ett vägguttag (220 V)�  
Första gången du laddar batteriet måste det ske i minst 24 timmar� Det är mycket 
viktigt att batteriet aldrig laddas ur helt, eftersom att det då kan förstöras�

Kopplingar
Handkontrollen (D1) ansluts i kopplingsdosan� 
Batterikabeln (H1) ansluts i kopplingsdosan och 
batteriet (H2)�
Styrkabeln (L1) ansluts i kopplingsdosan och (L2) i 
ställdonet (F)� 
Anslutningskabeln (J1) kopplas i kontakten på 
kopplingsdosan� Fäst upp anslutningskabeln med 
buntband i ramen så att kontakt (J2) är riktad nedåt för 
att undvika vattensamling�

Ingående komponenter
D - Handkontroll
E - Batteri
F - Ställdon
G - Kopplingdosa
H - Batterikabel
J  - Anslutningskabel
K - Laddningskabel
L - Styrkabel

DE

FG

L1H1

H2

D1

J

K

L2

J1

J2

Kopplingsdosans
anslutningar för:

Anslutningskabel

Ställdon

Batteri

Handkontroll

G

OBS!   Var uppmärksam på eventuell klämrisk!
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Justering sittdel 
Sittdjup, benlängdsskillnad och abduktion av benen justeras enkelt� Ta bort fodret 
för att komma åt skruvarna� 

Justering sittdjup/abduktion:
Lossa skruvarna (A) så att sittdelarna kan justeras för hand� 
Justera sittdelarna� Lås skruvarna (A)�

Sittdel

OBS! Var noga så att du inte skruvar ur skruvarna helt!

A
A

Låsning av hjul
Tryck ned bromsreglaget (A) med foten för att 
låsa hjulen (se bild)� 
Drag upp reglaget för att frigöra hjulet� 

Hjul

A
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Abduktions-/adduktionsstöd

Montering
Skruva loss skruvarna (A) och sätt dit stöden så att du ser hålen genom spåren på 
stöden� Skruva sedan i skruvarna genom spåren och in i hålen för att fästa stöden�

Justering
Lossa lite på skruvarna (A) så att du kan skjuta stöden i sidled� Justera dem till öns-
kat läge och dra sedan åt skruvarna�

A
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Montering: 
Montera fästbanden i respektive ögla� 

Justering: 
*  Drag åt bältet på båda sidor om spännet för att få det centrerat� 
*  Justera bälteskuddarna för att ge optimal tryckavlastning� 
*  Om banden är för långa, klipp av överflödigt band och bränn änden�

Monteringsrör

Höftbälte
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För att justera ryggpelaren (A), lätta på de fyra skruvarna (B) som fäster pelaren på 
ryggprofilen� Justera pelaren till önskad höjd och dra åt skruvarna (B)� 

Grovjustera höjd för bålbeslag genom att lätta på de fyra skruvarna (C) som fäster 
beslaget på ryggprofilen� Justera till önskad höjd och dra åt skruvarna (C)�

Bålstöden kan nu finjusteras genom att lätta på spakvreden (D)� Justera bålstöden 
till önskad position och dra åt vreden (D)�

Rygg 

A

B

B

C DD
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När höftvinkel ska justeras: börja med att lätta på säkerhetsvredet (A)� Se till att ha 
ett stabilt grepp om körbågen samtidigt som utlösaren för gaskolven (B) trycks in� 
Justera ryggen till önskad vinkel och släpp utlösaren (B)� Avsluta med att dra åt 
säkerhetsvredet (A)�

Höftvinkel

A

B

OBS!   Se till att vajrar till utlösaren för gaskolven alltid löper fritt efter 
  justering och kom ihåg att dra åt säkerhetsvredet!
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När sitsvinkel ska justeras, se till att ha ett stabilt grepp om körbågen samtidigt 
som utlösaren för gaskolven (A) trycks in� Justera sits till önskad vinkel och släpp 
utlösaren (A)� Ha uppsikt över patienten och se till att inget riskerar att klämmas 
eller på annat sätt ta skada�

Tilt av sittenhet

A

A

OBS!   Se till att vajrar till utlösaren för gaskolven alltid löper fritt efter  
  justering!
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Höftstödet monteras in i nederkant av ryggprofilen� För in sargsprint (A) och skjut 
upp höftstödet till önskad höjd� Drag åt skruvarna (B)� Justera vinkelbeslaget till 
önskad position i sidled� Drag åt vred (C)� Justera höftbeslag till önskat djup, drag 
åt vred (D)� 

Höftstöd

A

B

C

D
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Armstöd

Montering, armstöd
Armstöden ska monteras på ryggstaget� Montera armstödsfästet enl� bild�  
Justera till önskad höjd� Dra sedan åt skruvarna (A)

Justering av armstödsbredd
Lossa fingervredet (B)� Justera till önskad bredd� Dra sedan åt fingervredet�

Djupjustering, armstöd
Lossa fingervredet (C)� Justera till önskad position� Dra sedan åt fingervredet�

Avtagning/påtagning av armstödet
Lossa fingervredet (B)� Dra ut armstödet i sidled� Påtagning sker omvänt�

A

C

C

B

B

A
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Armstöd, chassi

Montering på manuellt chassi
Armstöden ska monteras på sidoblecket (A)� 
Montera skruvarna (B) genom de försänkta hålen 
på blecket, genom distansplattan (C) och in i de 
gängade hålen på armstödet�

Fällning av armstöd
Armstöden är undansvängbara� Dra armstödet 
snett uppåt och bakåt� Vrid sedan stödet bort från 
chassit tills stödet hakar i nästa fålla�

Montering på hydraul/el chassi
Armstöden ska monteras på det yttre 
sidoblecket (A)� Montera skruvarna 
(B) genom de centrala hålen på 
blecket och in i de gängade hålen på 
armstödet�

Fällning av armstöd
Armstöden är undansvängbara� Dra 
armstödet snett uppåt och bakåt� Vrid 
sedan stödet bort från chassit tills 
stödet hakar i nästa fålla�

A

B

A

BC
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Lossa skruvar (A) tillräckligt för att kunna trä in sargsprintarna (B) i profilen (C)� 
Justera till önskad höjd och dra sedan åt skruvarna (A)�

Körbåge

C

A
B

OBS!   Se till att vajrar till utlösaren för gaskolven alltid löper fritt efter 
  justering!
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Huvudstöd

Montering / justering av huvudstöd
*  Ta bort skyddskåpan på ryggstaget�
*  Montera huvudstödsfästet (B) på ryggstaget� 
*  Lossa skruvarna (A) lagom mycket för att det 

ska gå att justera med handen� 
*  Sätt brukaren i sitsen och justera till önskad 

position� 
*  Drag åt samtliga skruvar samt fingervreden 
  och sätt tillbaka skyddskåpan�

Huvudstödet är enkelt att ta bort:
*  Lossa fingervredet (C) för att ta bort  

huvudstödet�

C

B

A
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Supportbeslag

Montering / Justering av selar (Sternumstöd, H-sele)

Montering:
Övre fäste: (Bild 1) 
* Ta bort skyddskåpan på ryggstaget� 
* Montera övre fäststag enl� bild 1�
* Öppna spännet (A), trä in fästbanden genom hålet i 
   beslaget och genom spännet och lås spännet�

Nedre fäste till H-sele, Sternumstöd: (Bild 2) 
Nedre fästet kommer förmonterat och ingår i stolen� 
Lås bandet med hjälp av "Tri-glide" spännet enl� bild 3�

Bild 2

Bild 1

Monteringsrör

Montering med Tri-glide spänne�Bild 3

Justering:
Sätt brukaren i sitsen och lossa insexskruven enl� pos� B & C, bild 1� 
Justera armarna så att dragriktningen för de övre fästpunkterna hamnar i samma 
höjd som axelpartiet� 
• Skruva dit skruven enl� pos� B, bild 1�
• Justera till önskad bredd genom att vinkla staget till höger eller vänster� (Se till att 

det finns tillräckligt med utrymme för halsen�) 
• Lås skruven enl� pos� C, bild 1�
• Justera bälteskuddarna i höjdled för att ge optimal tryckavlastning� 
 
Efterkontroll:
• Se till att  det finns tillräckligt utrymme för halsen�  
• Trycket på bandet�
• Placeringen av bälteskuddarna�

A

B

C

OBS!   Se till att det finns tillräckligt utrymme för halsen!
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Fotstöd

Påtagning / Avtagning av fotstöd
• Skjut in fotstödet enl� bild� 
• Dra åt vredet (A)� Önskas en mer 

permanent fastsättning så kan 
vreden bytas mot skruvar (C) 
(som bifogas stolen vid leverans)�

• Avtagning sker genom att vredet 
(A) lossas och benstödet dras ur�

Vinkeljustering vid knäled
• Lossa spakvredet (B)�
• Justera till önskad vinkel�
• Dra sedan åt spakvredet�

A A

A

A

D

AB

A

C AB

1 2

4 4

B
C

E

B

D
D

3

Fast fotstödsbeslag
För att höjdjustera fotstödet lossar du 
spakvredet (A) något för att justera till 
önskad höjd� Dra sedan åt spakvredet� 

För justering av vinkeln vid fotled lossa 
skruven (B) något� Justera till önskad 
vinkel och dra sedan åt skruven (B)�

Tips!  För att undvika risk att fotstöd 
kolliderar med chassit så bör fotstödet 
ställas in när sitsen är:
• I nederst möjliga läge och lutad 

framåt för hydrauliskt/el chassi�
• Lutad framåt för manuellt chassi�

A B

C
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Uppfällbart fotstödsbeslag
För att höjdjustera fotstödet lossar du spakvredet 
(A) något för att justera till önskad höjd� Dra sedan åt  
spakvredet� 

För att använda den uppfällbara funktionen, lyft 
fotstödsplattan i framkant�

För justering av vinkeln vid fotled lossa skruven (B) 
något� Justera till önskad vinkel och dra sedan åt 
skruven (B)�

Fjädrande fotstödsadapter
För att höjdjustera fotstödet lossar du skruven (D) 
något för att sedan justera till önskad höjd� Dra åt 
skruven (D)� 

För justering av vinkeln vid fotled lossa skruven (C) 
något� Justera till önskad vinkel och dra sedan åt 
skruven (C)�

A A

A

A

D

AB

A

C AB

1 2

4 4

B
C

E

B

D
D

3

A A

A

A

D

AB

A

C AB

1 2

4 4

B
C

E

B

D
D

3

Kulledsadapter 
För att höjdjustera fotstödet lossa spak-
vredet (A) något och justera till önskad 
höjd� Dra sedan åt spakvredet�

För att använda kulledsfunktionen lossa 
först skruvarna (B) och (C) och justera till 
önskad position� Dra sedan åt skruvarna 
(B) och säkerhetslås positionen med 
skruven (C)�

För justering av fotplatta i djupled lossa 
skruvarna (D) något� Justera till önskad  
position och dra sedan åt skruvarna (D)�

A A

A

A

D

AB

A

C AB

1 2

4 4

B
C

E

B

D
D

3

Tips!  Fjädringens motstånd kan justeras med 
en spårmejsel genom att skruva på skruven i 
fjäderpaketet (E)�
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Vadstöd

F

E

E

A

E

E

A

D

D

C

Fotplatta

Fotstöds-
stag

Montering 
Innan montering av vadstöd kan utföras 
måste du först ta bort eventuella fotstöd� 
Lossa på spakvredet (F) som håller fot-
stödet på plats på fotstödsstaget� Dra 
sedan fotstödsplattan och dess beslag 
nedåt�

Montera vadstödet genom att skjuta i 
sargsprinten (C) i fotstödsstaget, justera 
till önskad höjd och dra åt skruvarna (E)� 
Montera därefter tillbaka fotstödet�

Höjdjustering 
För att höjdjustera vadstödet 
lossar du skruvarna (E) något för 
att sedan justera till önskad höjd� 
Dra sedan åt skruvarna (E)�

Breddjustering 
För att breddjustera vadstödet 
lossar du skruvarna (A) något 
för att sedan justera till önskad 
bredd� 
Dra sedan åt skruvarna (A)�
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Montering
Montera pottan genom att skjuta in dess kanter i spåren (A) baktill på vaggan� 
Skjut pottan tills den tar emot röret i framkant�

Potta

A

OBS!   Tilta ej stolen bakåt när pottan används!
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Montera kisskyddet genom att kila ner det mellan bendelarna� Måtta av höjd på 
kisskyddet så att det passar patienten� Om potta används; kapa överflödigt material 
nedtill på skyddet så att nederkant vilar mot pottans botten� 

Kisskydd
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Serviceintervall 
För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden service och 
kontroll utföras� Behovet av service skiftar och måste bedömas från fall till fall, helt 
beroende på användning och slitage� Kontrollera alla rörliga delar och fästdetaljer 
med avseende på slitage� Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad 
personal� Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic 
SITT AB�

Regelbunden skötsel i hemmet
Efter bad/dusch, lossa samtliga foder för kortare torktid och längre livslängd�
Vid rengöring av hygienstolen använd svamp och schampo eller antibakteriella 
milda rengöringsmedel�
Foder är förbrukningsvaror och ska bytas ut vid behov�
Bälten och selar kan tvättas i 60°C fintvätt men får ej torktumlas eller torkas i 
torkskåp� Använd tvättpåse�

Gaskolven måste aktiveras regelbundet 
Gaskolven bör användas regelbundet för att bibehålla sin funktion� 
Då produkten inte används måste gaskolven aktiveras minst en gång var 6:e månad� 
Dessutom bör de lagras på så sätt att kolvstången är riktad nedåt� 
Annars kan gaskolvens tätning gå sönder och gaskolven sluta fungera�

Batteriskötsel
Första laddningen måste vara i 24 timmar�
Batteriet får aldrig laddas ur helt, vilket kan innebära att batteriet slutar att fungera�

Verktyg
Verktyget (4 mm insexnyckel) du behöver för att utföra justeringar finns 
integrerad i toppen av ryggprofilen�

Garanti
1 år mot fabrikationsfel�

Kombinationer
Zitzi Starfish Pro är en CE-märkt produkt som kan kombineras med samtliga 
tillbehör som beskrivs i denna bruksanvisning� För övriga kombinationer vänligen 
kontakta Anatomic SITT AB�

Underhåll och skötselanvisningar

Kontrollera hjälpmedlets skick regelbundet och utför underhåll vid behov�
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Reservdelar
För att Zitzi Starfish Pro ska behålla sin CE-märkning får hjälpmedlet endast förses 
med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB�

Rekonditionering
Rengör hygienstolen med svamp och schampo, antibakteriella milda 
rengöringsmedel�
Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller frätande ämnen�

Zitzi Starfish Pro kan med fördel rengöras i tvättkabinett eller tvättas i vatten enligt:
Starfish Pro Manuell:     max 85°C i 3 minuter
Starfish Pro Hydraulisk/El:     max 85°C i 3 minuter
Undvik att spola vatten direkt på el-don/hyraulik

Avlägsna foder och bälten� Foder är förbrukningsvara och ska bytas ut vid behov�
Bälten och selar kan tvättas i 60° fintvätt men får ej torktumlas eller torkas i 
torkskåp� Använd tvättpåse�

Efter torkning kontrolleras produkten på skador och slitage� 
Trasiga, slitna eller spruckna delar byts ut� Använd bara originaldelar från Anatomic 
Sitt AB�
Funktionstesta och smörj alla rörliga delar som leder, vajrar, handtag, hjul, vred mm�
Använd lämplig olja eller smörjmedel (t�ex� CRC 5-56, teflonspray etc�)
Vid behov av nya dekaler, kontakta Anatomic SITT�

Märkning
Zitzi Starfish Pro med dess tillbehör är en CE-märkt produkt� 
Ett unikt serienummer är placerat på det bakre mellanröret� 
Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten�

Återvinning
En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas� Delarna ska sedan 
separeras efter materialtyp, metall (ram, mellanrör, stag, sitt-/ryggram, körbåge 
m�m), plast (sitt-/ryggdel, bord, potta m�m) och brännbart (polstring, bälten, selar 
m�m)� Gaskolv sorteras som farligt avfall�

OBS!   Kontrollera alltid att hjälpmedlet inte är specialanpassat vid  
  rekonditionering, innan det skickas till ny brukare�
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Efterkontroll 
Fortsätt kontinuerligt att utföra efterkontrollerna som anges under respektive 
punkt� Du bör kontrollera nedanstående punkter varje gång brukaren ska använda 
hjälpmedlet�

• Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt åtdragna�
• Kontrollera regelbundet slitage på band och tryckavlastande bälteskuddar�
• Kontrollera att balansering på underredet är korrekt�
• Kontrollera inställningar på tillbehör så att brukaren har en korrekt sittposition�
• Vinkla ej sitsen för långt framåt när brukaren sitter i sitsen�

Sammanfattning och efterkontroll

Rekommendationer 
Varje gång Zitzi Starfish Pro ändras på något sätt måste bedömning göras om det 
är en anpassning eller en specialanpassning�
En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märke� Allt 
annat är specialanpassning� Anpassningar får endast göras av den som bedöms 
kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt� Att produk-
ten är CE-märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav�
Notera att en riskbedömning alltid bör göras, såväl vid anpassning som vid special-
anpassning, av ett hjälpmedel� Produkten får aldrig bli farlig för brukaren att använ-
da efter anpassning�

Produkten bör förses med upplysning att den är anpassad till en specifik brukare, så 
att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande� 

Anpassningar som får göras på Zitzi Starfish Pro:

Kapa fotstödsprofiler
Fotstödsprofilens längd får kortas ned för att bättre passa brukaren�

Kapa armstödsprofiler
Armstödsprofilens längd får kortas ned, för att bättre passa brukaren�

Kapa ryggstödsprofil
Ryggstödsprofilens längd får kortas ned� Profilen får aldrig vara kortare än att samt-
liga fästen till ryggplattan går att montera på denna� 

Kapa urinskyddet
Urinskyddet får kapas till önskad längd�

Anpassning och specialanpassning
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Försäljningsvillkor

Garanti 
Garanti gäller ett (1) år mot fabrikationsfel fr�o�m� leveransdatum� Garanti utgår inte 
för yttre påverkan eller ”onormal” hantering� För garantibehandling krävs felaktig 
vara i retur� Bifoga alltid följesedel�

Reklamation 
Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt� Åberopa garantireparation 
eller eventuellt garantiutbyte� Bifoga en kopia på fakturan och ange att 
produkten skall tillbaka till dig efter reparation� Ange leveransadress, 
kontaktperson samt telefonnummer� 

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport� 
Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument� Detta är 
för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten�

Returer 
Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från 
leveransdatum� Bifoga alltid en kopia på både följesedel och faktura� 
Ange orsak till retur av dina varor� 

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport� 
Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument� Detta är 
för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten�

Vid retur senare än 20 dagar från leveransdatum
Görs ett returavdrag på 80 % av fakturavärde

Vid retur senare än 60 dagar från leveransdatum
Görs ett returavdrag på 60 % av fakturavärde

Vid retur senare än 150 dagar från leveransdatum
Görs ett returavdrag på 40 % av fakturavärde

Senare än 360 dagar från leveransdatum 
Varorna återtages ej

Specialanpassade produkter återtages ej



27Bruksanvisning  Zitzi Starfish Pro www.anatomicsitt.com  | +46 11 16 18 00Anatomic SITT AB  • Telefon +46 11-16 18 00  •  Email info@anatomicsitt.com • Web www.anatomicsitt.com

Tekniska data Starfish Pro

Storlek 1 Storlek 2 Storlek 3
Passar brukarlängd ca. 120-145 cm 140-175 cm 170-200 cm

Chassi med hel sittdel Sittdel hel stl. 1 Sittdel hel stl. 2 Sittdel hel stl. 3
Sittdjup (A) 300-380 mm 360-470 mm 450-550 mm
Sittbredd (med foder) (B) 365-395 mm 435-465 mm 495-525 mm
Storlek hygienuttag (C) 80-110 mm 100-130 mm 125-155 mm

Chassi med delad sittdel Sittdel delad stl. 1 Sittdel delad stl. 2 Sittdel delad stl. 3
Sittdjup (A) 300-380 mm 360-470 mm 450-550 mm
Sittbredd (B)* 350-480 mm 380-510 mm 390-520 mm 
Bredd bendel m foder (D) 165 mm 185 mm 200 mm
Storlek hygienuttag (C) 50-180 mm 40-170 mm 30-160 mm

Frigång toalett, Man. chassi 41-51 cm 41-51 cm 41-51 cm
Frigång toalett, Hydraulisk/El 41-66 cm 41-66 cm 41-66 cm

Sitthöjd, Man. chassi** 50-63 cm 50-63 cm 50-63 cm
Sitthöjd, Hydraulisk/El** 50-78 cm 50-78 cm 50-78 cm

Tilt  -5-30 grader  -5-30 grader  -5-30 grader
Höft-/ryggvinkel  -10-35 grader  -10-35 grader  -10-30 grader

Chassi, bredd (H) 540 mm 540 mm 590 mm
Chassi, längd (I) 690 mm 690 mm 790 mm
Hjul 100 mm 100 mm 100 mm
Frigång 65 mm 65 mm 65 mm

Ca. vikt inkl. huvudstöd,  
fotstöd, armstöd

31 kg 33 kg 35 kg

Max brukarvikt Man. chassi: 150 kg 150 kg 150 kg
Max brukarvikt Hydraulisk/El: 150 kg 150 kg 150 kg

* Max sittbredd fås när sittdelarna är monterade i ytterspår på sittplattan 
** exkl. foder

Bålstödsjustering +/- 85 mm
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Delade fotplattor

FOTSTÖD   mått B x D  

Helt stl. 1 345 x 225 mm  
Helt stl. 2 380 x 255 mm 
Helt stl. 3  380 x 310 mm

Delat stl. 1 160 x 220 mm 
Delat stl. 2 180 x 255 mm 
Delat stl. 3 180 x 305 mm
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   RYGG               BÅLSTÖD 
 Höjd (E) Bredd (F)  Djup (G)  

Stl. 1  460 mm 210-300 mm 140 mm  
Stl. 2 560 mm 240-340 mm 170 mm 
Stl. 3  660 mm 300-400 mm 200 mm
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