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Säkerhetsföreskrifter
Inledning
För att ni ska kunna utnyttja Zitzi Flipper 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 Flipper 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 ett underrede tillsammans med
ett sittsystem producerade av Anatomic SITT AB. Om önskemål om annan
användning finns, vänligen kontakta Anatomic SITT AB.
Korrespondens
Zitzi Flipper Pro med dess tillbehör är en CE-märkt produkt.
Du hittar serienumret på undersidan av sittplattan.
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, 603 61 Norrköping
Telefon
011-161800
Fax
011-162005
E-post
info@anatomicsitt.com
Web
anatomicsitt.com
Instruktionsfilmer
youtube.com/anatomicsitt
Följ oss på
facebook.com/anatomicsitt

Kryssa i rutan vid eventuell specialanpassning av produkten.
Plats för etikett

CE-märkningen upphör att gälla vid
specialanpassad produkt.
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Reglerbar sitthöjd - Gaskolv
Sitthöjden är reglerbar mellan 23-61 cm.
Sitthöjden justeras enkelt med hjälp av fotpedalen.
Tänk på att alltid hålla en hand på sittsystemet vid justering.
• Aktivera gaskolven genom att trycka ned fotpedalen.
• Justera sittsystemet till önskad höjd.
• Släpp fotpedalen när du har nått önskad höjd. Höjden är nu låst.

OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk.

Zitzi Flipper Pro fullt nedställd
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Reglerbar sitthöjd - Ställdon
Sitthöjden är reglerbar mellan 23-61 cm.
Sitthöjden justeras med en elektrisk handkontroll.
Tänk på att alltid hålla en hand på sittsystemet vid justering.
OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk.

• Uppåtpil höjer sittplattan
• Nedåtpil sänker sittplattan
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Laddning av batteri
Anslut laddarens strömkabel till ett vägguttag (220 V).
Anslut sedan laddarens kontakt till uttaget på sidan av handkontrollen. 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.

Kontakt för laddning sitter
på sidan av handkontrollen.

Första laddningen skall vara i 24 timmar.
Laddning därefter rekommenderas ske varje natt.
Batteriet får aldrig laddas ur helt.

Inkoppling av elektronikbox
Vid inkoppling av elektronikboxen ska kontakten för lyftdonet kopplas till boxens
kontakt märkt 1.
Vid tillval av elektronisk tiltfunktion måste elektronikboxen och den elektroniska
handkontrollen bytas ut till en ny handkontroll och elektronikbox.
Tiltfunktionens ställdon kopplas då till boxens kontakt märkt 2.

HANDKONTROLL

STÄLLDON (TILT) tillval

STÄLLDON (LYFT)
2
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Tiltningsfunktion

Montering av negativ tilt Flipper pro
Flipper pro har två olika lägen för tilt vilket ställs in med hjälp av hål vid sidan om sittplattan. Om
kolven fästs in i hålet längst ned (som på bild nedan) erhålls tilt på 0-30O. Om kolven fästs in i hålet
framför erhålls en tilt på -5-25O.

Tiltningsfunktion
Flipper pro har två olika lägen för tilt vilket ställs in
med hjälp av hål vid sidan om sittplattan. Om kolven
fästs in i hålet längst ned (se bild) erhålls tilt på 0°30°. Om kolven fästs in i hålet framför erhålls en tilt
på -5° till 25°.

Negativ tilt
Standard tilt

Tiltfunktion med gaskolv
Sittplattans vinkel kan justeras 30° genom att lossa
fingervredet (A) och trycka handspaken (B) framåt
för att sedan trycka sittplattan nedåt och framåt.
Släpp handspaken (B) för att låsa önskad vinkel och
dra sedan åt fingervredet (A) för att säkerställa att
vinkeln är låst.

Vred (A),
höger sida

Notera! För att återställa sitsvinkeln till
ursprungsläge, lossa fingervredet (A), tryck
fram handspaken och dra sittplattan uppåt
och bakåt genom att dra i körbygeln.
Fjäderretur
Fjädern på sidan om sittplattan hjälper till vid
återställning av sittplattan till ursprungsläge.
Kontroll
Kontrollera alltid att tiltningen är låst när du uppnått
önskad vinkel.

Spak (B),
vänster sida

Låsning
Fingervreden (A) måste alltid låsas efter eventuell
justering.
OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk.

Tiltfunktion med ställdon

Ställdon

Sittplattans vinkel är reglerbar mellan 0-30°. Justera
tiltpositionen genom att lossa fingervredet (A) och
håll ned tryckknapp (C) för framåttilt respektive
tryckknapp (D) för bakåttilt. Släpp tryckknappen på
handkontrollen när önskad tiltposition är uppnådd.
Dra åt fingervredet (A) för att säkerställa att
tiltpositionen är låst.
OBS! Det är mycket viktigt att fingervredet (A)
lossas innan den elektriska tiltfunktionen används.
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Körbågar
Montering av körbygel
För in körbygeln i rörramen.
Dra åt skruvarna ordentligt efter montering.

Montering av körbåge Zitzi frames
För in körbågen i rörramen.
Dra åt skruvarna ordentligt efter montering
(se bild ovan).

Montering av stora körbågen
Körbågen ska monteras mellan rörramen och bakre länkhjul.
Byt skruv till M10x45 och placera brickan mellan körbåge och ram.
Bygeln monteras på ramens övre rör.
Använd locktite vid återmontering av länkhjul.
Medföljande distanskuts används endast på Flipper Pro storlek 3.

Distanskuts
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Parkeringsbroms
Låsa och låsa upp parkeringsbromsen
För att låsa hjulen i aktuell position trampa på
pedalens bakre kant. För att låsa upp hjulen
igen, trampa på pedalens främre kant.
Vid aktivering av låsningen, låses både hjulens
rullfunktion samt hjulens riktning.
Bromspedal

Låst broms

Öppen broms

Snabbguide
• Låsa
Lås hjulen genom att trampa
på pedalens bakre kant

• Låsa upp
Frigör låsningen genom att
trampa på pedalens främre
kant
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Montering av sittsystem
Sittsystemet monteras enkelt och säkert på underredet med hjälp av en fästplatta.
Fästplattan är utrustad med 4 st bultar som gör att sittsystemet sitter på plats,
samt ett vred undertill för att behålla sittsystemets position.
För i sittsystemet enligt bild. Tryck sedan sittsystemet bakåt tills det tar stop och
att du hör ett klick.
Dra sedan åt vredet under sittplattan för att fastställa sittsystemets position.
OBS! Se till att spärren snäpper i ordentligt och att du dragit åt vredet!

Hålbild

Dra nedåt för att öppna

Dragriktning

Vred
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Fotstöd
Montering av fotstödsfäste - A
Montera profilen till fotstödsfästet under
sittplattan med medföljande skruv i de
försänkta hålen i framkant på sittplattan.

A

A

Justering av vinkel av knäled - B
Lossa vredet och justera sedan till
önskad vinkel. Lås vredet när önskad
vinkel är uppnådd.

B

OBS! Efter justering måste
taggarna gå i varandra så det
låser. Dra åt skruven hårt!

Justering av vinkel vid fotled - C
Lossa skruven och justera sedan till
önskad vinkel.
Lås skruven när önskad vinkel är
uppnådd.
Höjdjustering av hel fotplatta - D
Lossa vredet och justera sedan till
önskad höjd.
Lås vredet när önskad höjd är uppnådd.

C
D

Höjdjustering av delad fotplatta - E
Lossa skruvarna och justera sedan till
önskad höjd. Lås skruvarna när önskad
höjd är uppnådd.
E

E
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Vadstöd
Lossa på skruvarna A för att justera till önskad höjd och djup.
Dra åt skruvarna när önskad inställning är uppnådd.
Lossa skruvarna B för att justera bredden på vadstödsplattorna.
Dra åt skruvarna när önskad inställning är uppnådd.

= Justernyckel

B
A

Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro

12

www.anatomicsitt.com | +46 11 16 18 00

Fotlåda
Montering av fotlåda med enkelstag vid efterbeställning
Eftersom fotlådan är konstruerad på ett sådant sätt att den passar både enkelstag
och dubbelstag behöver fotplattan borras enligt instruktionerna på sida 15-16
beroende på vilken typ av fotplatta du har.
För att montera fotlådan börjar du med att skjuta in sargsprinten (A) på fotlådan
(B) i fotstödsstaget (C). Ställ sedan in fotstödet (D) på önskad höjd och dra åt
spakvredet (E).
Ställ in önskad höjd och bredd på fotlådan med hjälp av skruvarna (F) och
(G). Plaststaget (H) på fotlådan ska föras igenom spåret (I) på fotstödsplattan.
Avsluta med att montera medföljande polstring och kontrollera att alla skruvar är
ordentligt åtdragna.

Montering av fotlåda med enkelstag vid beställning med fotstöd
För att montera fotlådan börjar du med att skjuta in sargsprinten (A) på fotlådan
(B) i fotstödsstaget (C). Ställ sedan in fotstödet (D) på önskad höjd och dra åt
spakvredet (E).
Ställ in önskad höjd och bredd på fotlådan med hjälp av skruvarna (F) och
G
(G). Plaststaget (H) på fotlådan ska
föras igenom spåret (I) på fotstödsplattan.
Avsluta med att montera medföljande polstring och kontrollera att alla skruvar är
B
G
ordentligt åtdragna.
B

A
A

H

H

F

F

I

I
D

D
E
C

C

!

!

Plaststaget (H) kan efter injustering av önskad höjd kapas eller
värmas in under fotstödsplattan enligt egna önskemål.
Markeringar för borrhål finns markerat under fotplattan.
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Från enkelstag till dubbelstag och vice versa
Som standard kommer fotlåda storlek 2, 3 och 4 förmonterade för dubbelstag och
storlek 1 är förmonterad för enkelstag.
För att ändra mellan de olika varianterna vänder du vinkelblecket (A) 180 grader
och byter sedan sida på sargsprinten (B).

A

A

B

B

Tekniska data för hel respektive delad fotplatta

B

A

Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro

Fotplatta
Storlek
Hel / Delad
1
990041 / 990046
2
990042 / 990047
3
990043 / 990048
4
990044 / 990049
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Höjd (A)
140 mm
170 mm
205 mm
235 mm

Djup (B)
130 mm
160 mm
190 mm
240 mm
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Borranvisningar för hel fotstödsplatta
Storlek 1

Storlek 2

A

A
B C

C B

A

A
B C

C B

(A)

(A)

Delfi Pro & Anatomic Sits
enkelstag

Delfi Pro & Anatomic
Sits enkelstag
(C)
(B)
Clozitt
Seabass Pro
dubbelstag
dubbelstag

Storlek 3

Storlek 4

A
CB

A

A
B

BC

A

A
CB

A
B

BC

(A)
Delfi Pro & Anatomic
Sits enkelstag
(C)
(B)
Anatomic Sits & Clozitt
Seabass Pro
dubbelstag
dubbelstag
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(A)

(B)

Anatomic Sits
enkelstag

Anatomic Sits
dubbelstag
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Borranvisningar för delad fotstödsplatta
Storlek 1

Storlek 2

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B
A

B

A

A

A

A

A

B

A

(B)
(A)
Seabass Pro, Clozitt,
Delfi Pro & Anatomic Sits
Anatomic Sits & Sharky Pro
enkelstag
dubbelstag

(B)
(A)
Delfi Pro & Anatomic Sits Anatomic Sits
dubbelstag
enkelstag

Storlek 3

Storlek 4

B
A

A

B

B
A

B

B
A

A

A

A

B

A

A

A

A

Anatomic Sits
dubbelstag

Seabass Pro, Clozitt
& Anatomic Sits dubbelstag
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(A)
Delfi Pro & Anatomic Sits
enkelstag
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Underhåll & Skötselanvisning
Rengöring av chassit
Rengör chassit regelbundet med bilschampo eller liknande. Vid kraftig nedsmutsning kan avfettningsmedel användas. Tänk grönt, tänk på miljön! Använd gärna
biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel.
Batteriskötsel

!

Första laddningen måste vara i 24 timmar.
Laddning därefter rekommenderas ske varje natt.
Batteriet får aldrig laddas ur helt, vilket kan innebära att batteriet
slutar att fungera.

Rekonditioneringsanvisning
Kontroll
Kontrollera alla rörliga delar med avseende på slitage. Byt vid behov. Kontrollera regelbundet allmän kondition på underredet samt att alla skruvar är åtdragna ordentligt. Kontakta oss om du är osäker!
Gaskolv
Viktigt! Gaskolven bör användas regelbundet för att bibehålla sin
funktion. Då produkten inte används måste gaskolven aktiveras minst en
gång var 6:e månad. Dess utom bör de lagras på så sätt att kolvstången
placeras riktad nedåt. Annars kan gaskolvens tätning gå sönder och
gaskolven sluta fungera.

Reservdelar
Zitzi Flipper Pro får endast förses med reservdelar levererade av
Anatomic SITT AB.

Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro
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Märkning
Underredet är märkt med ett unikt serienummer som ska anges vid all
korrespondens gällande produkten.
Du hittar serienumret på undersidan av sittplattan.
Tillverkare / Manufacturer
Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00

SERIENUMMER

Garanti
Garanti
Underrede

24

24 månaders garanti
mot fabrikationsfel

Garanti
Lack

Garanti
Hjul

12

12

12 månaders garanti
mot fabrikationsfel

12 månaders garanti
mot fabrikationsfel

Passande sittsystem
Produkten passar till sittsystem Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky Pro & Anatomic SITS.
För övriga kombinationer vänligen kontakta Anatomic SITT på telefon 011-161800
eller via e-post info@anatomicsitt.com.
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Demontering & Skrotning

Metall
Ram, gaskolv,
ställdon, skruvar
och stag

Plast
Hjul, vred, låsanordning för hjul

Brännbart
Polstring

Tekniska data
Här nedan ser du tekniska data för produkten. Vid brukarvikt över 40 kg ska underredet med
el användas. Maximal belastningsvikt är 75 kg. Om du har några frågor går det bra att e-posta
till info@anatomicsitt.com eller ring vår support på 011 - 16 18 05.
Zitzi Flipper Pro

Manuell

Elektrisk

Hjul

125 mm

125 mm

Tilt

0–30o / -5–25o

0–30o / -5–25o

Lägsta sitthöjd

23 cm

23 cm

Högsta sitthöjd

61 cm

61 cm

Total längd

53, 60, 70 cm

53, 60, 70 cm

Total bredd

55 cm

55 cm

Total vikt

14,5 15,5 16 kg

19 20 20,5 kg

Storlekar

3

3

35, 50, 75 kg

35, 50, 75 kg

Max belastningsvikt (Storlek 1, 2 och 3)
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SE

Anatomic SITT AB (tillverkare)
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
Besöksadress
Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK
FI
NL

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

Rehaco OY
Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland
Tel: +35 840 775 22 88

Anatomic SITT Nederland BV
Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands
Tel +31 344 63 45 40
Fax +31 344 62 33 61

anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt
youtube.com/anatomicsitt

