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Johdanto 
Zitzi Pengy –rattaiden kaikkien etujen hyödyntämiseksi on tärkeätä lukea tämä ohjekirja 
huolellisesti. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka toimivat käyttäjän kanssa. Tuote on 
suunniteltu käyttäjille, joilla on istumiseen liittyviä ongelmia, ja soveltuu monille erityyp-
pisille diagnooseille. Zitzi Pengy –rattaiden säätäminen tulee aina tapahtua lääkinnälli-
sesti pätevän henkilön toimesta.

Mikäli tarvitsette lisätietoja, ottaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen. 

Käyttötarkoitus
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi alustana Anatomic SITT AB:n valmistamien istuin-
järjestelmien yhteydessä. Mikäli ilmenee tarvetta muunlaiseen käyttöön, tulee ottaa 
yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

Tuotetta koskeva yhteydenpito 
Zitzi Pengy lisävarusteineen ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita. Yksilöllinen sar-
janumero löytyy aktivointikotelon alla olevasta tarrakilvestä. Tämä numero tulee mainita 
kaikessa tuotetta koskevassa yhteydenpidossa. 

Törmäystestattu
Törmäystestattu ja hyväksytty ISO 7176-19 –standardin mukaisesti. 

Turvavarotoimenpiteet

Tämä tuote on Anatomic SITT AB:n valmistama
Postiosoite Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping 
Käyntiosoite Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 602 29 Norrköping 
Puhelin +4611-161800 
Fax +4611-162005 
Sähköposti info@anatomicsitt.com 
Verkkosivut anatomicsitt.com, youtube.com/anatomicsitt 

Rastita tämä ruutu, mikäli tuotteeseen 
on tehty henkilökohtaisia muutoksia. 
CE-merkintä ei tällöin ole voimassa ja 
tulee poistaa.

Liimaa tarra tähän
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Raising 
The buggy can easily be raised and folded. Pull both locks (A) upwards  
the way that the arrows show. Then lift the driving bow so that the buggy rises.
You hear a click when the buggy is in full upright position.

Obs!
Be careful to avoid risk of pinching

Folding 
To fold the buggy pull locks (A) upwards the way that the arrows show. Fold the 
driving bow downwards to the end position. You hear a click when the buggy 
locks in the folded position. 

Raising and folding
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Avaaminen ja kokoontaittaminen

Avaaminen
Rattaiden avaaminen ja kokoon taittaminen on helppoa. Molempia lukkoja (A) vedetään 
ylöspäin nuolen suunnassa. Sitten nostetaan työntötankoa, jolloin rattaat avautuvat. Kun 
rattaat ovat täysin avautuneet pystyyn, kuuluu loksahdusääni.

Huom!
Varo sormien joutumista puristuksiin.

Kokoon taittaminen
Rattaiden taittamiseksi kokoon lukkoja (A) vedetään ylöspäin nuolen suunnassa. Sitten 
työntötanko taitetaan alas niin pitkälle kuin se menee. Rattaiden sulkeutuessa kuuluu 
loksahdusääni.

Lukot (A) 

Lukot (A)
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Suuntalukko

Etupyörien suuntalukitus ja avaaminen
Suuntalukkoa kierretään vasemmalle etupyörän suuntalukon kytkemiseksi päälle. Pyörät 
lukittuvat kuuluvasti loksahtaen. Avaaminen tapahtuu suuntalukkoa oikealle kiertämällä.

Jarrut

Pyörissä on seisontajarrut, jotka avustaja voi kytkeä päälle. Pyörien lukitsemiseksi paine-
taan jarrupoljinta (A). Jarrut vapautetaan painamalla jarrupoljinta jalalla ja sitä eteenpäin 
siirtämällä. 

Huom! 
Pyörät tulee aina lukita, kun rattaat jätetään viettävälle alustalle.

Jarrupoljin (A) 

Suuntalukko
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A

D

A A
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Työntötanko

Kulman säätäminen
Työntötangon kulman säätämiseksi painetaan molempia tangon sisäsivulla sijaitsevia 
painikkeita (A) samanaikaisesti, ja kulma säädetään halutunlaiseksi. Pikalukituspainikkeet 
lukittuvat automaattisesti.

Kallistus

Rattaiden kallistaminen edellyttää oikealla puolella sijaitsevan lukitussokan (A) avaamis-
ta. Kallistus suoritetaan haluttuun asentoon vasemmalla puolella sijaitsevaa punaista 
aktivointivipua (B) nostaen. Kallistus lukittuu automaattisesti, minkä jälkeen lukitussokka 
(A) lukitaan uudelleen.

Huom! 
Lukitussokan (A) tulee aina olla lukittuna rattaiden ollessa käytössä.

Lukitussokka (A)

Aktivointivipu, punainen (B)
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Mounting of the Pengy seat

Mounting the Pengy seat 
Hold the Pengy seat in the armrests and place it downwards in the tracks as the 
picture shows. Make sure that the locking pin locks when the Pengy seat comes 
to its lowest position of the bracket.  

Unmount the Pengy seat 
To unmount the Pengy seat loosen the locking pin (A) by pulling it and turning 
it a quarter turn. When the locking pin is loosened, hold the seat in the armrests 
and lift the chair upwards.

Obs!
The pin shall always be in a locked position when the seat is in use.

Tip!
The Pengy seat can be mounted backwards and forwards.

A
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Pengy-istuimen asentaminen
Pengy-istuinta käsinojista pidellen se lasketaan alas kiskojen päälle kuvassa esitetyllä 
tavalla. Varmista, että lukitussokka lukkiutuu, kun Pengy-istuin laskeutuu alimpaan asen-
toonsa kannattimessa.

Pengy-istuimen irrottaminen
Pengy-istuimen irrottamiseksi lukitussokka (A) avataan sitä vetämällä ja neljänneskierrok-
sen verran kiertämällä. Kun lukitussokka on avattu, istuin nostetaan pois käsinojista ylös 
nostamalla.

Huom! 
Sokan tulee olla lukittuna aina istuimen ollessa käytössä.

Vinkki! 
Pengy-istuin voidaan asentaa menosuuntaan tai vastakkaiseen suuntaan.

Pengy-istuimen asentaminen

Lukitussokka (A)



User manual – Zitzi Pengy Buggy8 © Anatomic SITT AB

Fixed mounting on adapter system 
Mount the Delfi Pro on the adapter plate. Mount the included screws as the 
picture shows. Slide the bottom profile on to the rail pins and adjust til desired 
position, lock the screws (A). The seating system is easily and securly mounted 
on the buggy with the adapter plate. Place the plastic fasteners (D) in its tracks 
and make sure that the locking pin is activated. 

Anatomic Seat bracket and other adapter systems
The tracks (E) is intended for mounting of adapter systems and Anatomic Sits. 

To loosen the adapter system, turn the locking pin (B) a quarter turn.

Obs!
The pin shall always be in a locked position when the seat is in use.

Mounting the Delfi Pro

A

A

A

A

E

D
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Delfi Pron asentaminen

Kiinteä asennus adapterilevyn päälle
Asenna Delfi Pro adapterilevyn päälle. Mukana toimitetut ruuvit asennetaan kuvassa esi-
tetyllä tavalla. Aseta pohjaprofiili kiskotappien päälle ja säädä haluttuun kohtaan, lukitse 
sitten ruuvit (A). Istuinjärjestelmä on helppo asentaa tukevasti rattaisiin adapterilevyn 
kanssa.  Muoviset kannattimet (D) asennetaan kiskoilleen ja varmistetaan, että lukitus-
sokka on kytketty päälle.

Anatomic Seat –kannatin ja muut adapterijärjestelmät
Urat (E) on tarkoitettu adapterijärjestelmien ja Anatomic Sits –istuinten asentamiseen.

Huom! 
Sokan tulee olla lukittuna aina istuimen ollessa käytössä.

Lukitussokka (B)

Mukana toimitettavat ruuvit
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Mounting the Carseat Pro on the Pengy buggy  
Mount the adapter plate on the buggy. Lock with the locking pin (A). Then in-
sert the Carseat Pro in the adapter plate. Press down Carseat Pro at the front so 
that the locking pin (B) clicks. Lock the back in the rear bracket with the sup-
plied strap.

Unmount the Carseat Pro 
To unmount Carseat Pro from the adapter plate, loosen the locking pin (B) by 
pulling it out. Carseat Pro is now loose and can be lifted off. To remove Carseat 
Pro with adapter plate, loosen the locking pin (A). Carseat Pro and the
adapter plate is now loose and can be lifted straight up.

Obs!
The pin shall always be in a locked position when the seat is in use.

Mounting of Carseat Pro

AB

Carseat Pron asentaminen Pengy-rattaisiin
Asenna adapterilevy rattaisiin. Lukitse lukitussokalla (A). Liitä Carseat Pro sitten adapte-
rilevyyn. Paina Carseat Prota edestä alaspäin siten, että lukitussokka (B) loksahtaa paikal-
leen. Kiinnitä takaosa takakannattimeen mukana toimitetulla hihnalla.

Carseat Pron irrottaminen
Carseat Pron irrottamiseksi adapterilevystä lukitussokka (B) avataan sitä ulospäin ve-
tämällä. Carseat Pro on tällöin irti ja voidaan nostaa pois. Carseat Pron irrottamiseksi 
adapterilevyn kanssa avataan lukitussokka (A), jolloin Carseat Pro adapterilevyineen on 
irti ja voidaan nostaa suoraan ylös.

Huom! 
Sokan tulee olla lukittuna aina istuimen ollessa käytössä.

Carseat Pron asentaminen
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Changing to 12” kit, front 
Press the sprint (A) to loosen the wheels.  Insert the 12” kit in the two holes. 
Make sure that the wheels lock by pressing the wheel arches downwards.
 

Releasing the wheels 
To release the front wheel, push the pin (A), then pull the wheel downwards. To 
release the back wheel, push the pin (B), then pull the wheels to the side.

Important!
Make sure that the wheels are securly fastened when returning them to the buggy.

Wheels

A

A

B
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Wheels

A

A

B

10 Käyttöohje - Zitzi Pengy rattaat © Anatomic SITT AB

Pyörien irrottaminen
Etupyörän irrottamiseksi painetaan painiketta (A) ja pyörä irrotetaan alaspäin vetämällä. 
Takapyörä irrotetaan painamalla painiketta (B) ja pyörää sivusuunnassa vetämällä.

Tärkeää! 
Varmista pyörien tukeva lukittuminen niitä takaisin rattaisiin asennettaessa.

Pyörät

Vaihtaminen 12” pyöriin, edessä
Pyörät saadaan irti painamalla jousta (A), ja 12” pyöräyksikkö työnnetään reikiin. Pyörien 
lukittuminen tulee varmistaa pyörien kiinnitysholkkeja alas painamalla.
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Mounting of the footrest 
Mount the footrest by inserting the footrest stay in the holes (A). Lock with the  
finger knob (B) located under the pipes. 

Tips!  
The footrest can be mounted both backwards and forwards.

Angle adjustement
To adjust the angle, press the button (C) located on the left side of the knee joint. 
When releasing the button, the angle locks automatically.  

Height adjustement
To adjust the height, loosen the knob (D) located behind the footplate, adjust to 
desired position. Lock the height by tightening the knob.

Turn-up
To fold up the footrest, take the front (E) of the footplate and then lift up.

Footrest

B

A

C

E

D
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Jalkatuki

Jalkatuen asentaminen
Jalkatuki kiinnitetään tangot reikiin (A) työntämällä. Lukitus tapahtuu putkien alapuolella 
sijaitsevilla sorminupeilla (B). 

Vinkki! 
Jalkatuki asentaa menosuuntaan tai vastakkaiseen suuntaan.

Kallistussäätö
Kallistusta säädetään painamalla polvinivelen vasemmalla puolella olevaa painiketta (C). 
Kulma lukittuu automaattisesti, kun painike vapautetaan. 

Korkeussäätö
Korkeutta säädetään avaamalla jalkalaudan takana olevaa nuppia (D) ja suorittamalla 
säätö haluttuun asemaan. Korkeus lukitaan nuppi kiristämällä.

Ylös taittaminen
Jalkatuen taittamiseksi ylös tartutaan jalkalaudan etuosasta (E) ja nostetaan ylöspäin. 
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Mount the transportation kit as the picture shows.

Transportation kit

E

D

DETAIL D
SCALE 1 : 3.5

DETAIL E
SCALE 1 : 3.5

E

D

DETAIL D
SCALE 1 : 3.5

DETAIL E
SCALE 1 : 3.5

12 Käyttöohje - Zitzi Pengy rattaat © Anatomic SITT AB

Kuljetusvarusteet

Kuljetusvarusteet asennetaan kuvissa esitetyllä tavalla.
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Guidelines for transportation in a car

Crash tested and approved

Fixing shall be done with straps, approved to ISO 10542.

Pengy is crash tested and approved according to ISO 7176-19 for 43 kg.

Transportation in a vehicle

Note!

Note!

It is important that you only stretch the strap to low tension.
Over-tensing of the straps can cause the frame to become warped.

Crash test approved for load weights up to 43 kg.

Service interval

Cleaning and washing instructions

In order for the device to work properly, regular service and inspection must be 
performed. The need for service depends on frequency of use and wear.
Check all moving parts and fasteners for wear. Service should always be
performed by professional and qualified personnel. If you are unsure,
please feel free to contact Anatomic SITT AB.

Plastic and metal parts can be wiped off with a damp cloth, or washed with
antibacterial liquid or similar. Think green, think about the environment!
Use biodegradable detergents.

Maintenance instructions

Check the condition regularly and perform maintenance when necessary.
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Kuljettaminen moottoriajoneuvossa

Ohjeet moottoriajoneuvossa kuljettamista varten
Kiinnittäminen tulee suorittaa hihnoilla, jotka ovat ISO 10542 –hyväksyttyjä.

Huom! 
On tärkeää, että hihna kiristetään vain kevyesti. Hihnojen liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa 
rungon vääntymisen.

Törmäystestattu ja hyväksytty
Pengy on törmäystestattu ja hyväksytty ISO 7176-19 –standardin mukaisesti 43 kg:n 
painolle.

Huom! 
Törmäystesti on hyväksytty korkeintaan 43 kg:n kuormituspainolle.

Kunnossapito-ohjeet

Huoltoväli
Rattaiden moitteeton toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa ja tarkastusta. Huollontar-
ve riippuu käytön määrästä ja kulumisesta. Tarkasta kaikkien liikkuvien osien ja kiinni-
tysosien kuluneisuus. Huollon suorittaminen kuuluu aina ammattitaitoisen ja pätevän 
henkilöstön suoritettavaksi. Mikäli olette huoltoasioiden suhteen epävarma, voitte aina 
ottaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen. 

Puhdistus- ja pesuohjeet
Muovi- ja metalliosat voidaan pyyhkiä kostealla liinalla tai pestä antibakteerisella nesteel-
lä tai vastaavalla. Ajattele vihreästi, ajattele ympäristöä! Käytä biohajoavia pesuaineita.

Tarkasta kunto säännöllisesti ja suorita tarvittaessa kunnossapito.
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Kunnostaminen

Johdanto
Säännöllinen kunnossapito on tärkeää Pengy-rattaiden turvalliselle ja moitteettomalle 
toiminnalle. Huollontarve muuttuu ja on riippuvainen käytöstä ja kulumisesta. Tarkasta 
kaikki liikkuvat osat ja kiinnitysosat säännöllisesti. Pengy-rattaiden kunnostukseen tulee 
käyttää alkuperäisiä Anatomic SITT AB:n toimittamia osia. 

Työn suorittaminen kuuluu aina ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön suoritettavaksi. 
Mikäli tarvitsette tukea, voitte aina mielellään ottaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

Kunnostuksen tarve vaihtelee ja on arvioitava tapauskohtaisesti. Kaikki tarkistuskohdat 
tulee läpikäydä vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Moitteeton toiminta on 
varmistettava rattaiden jokaisen käyttökerran yhteydessä.

Puhdistaminen
Maalipinnat, etu- ja takapyörät ja kahvat puhdistetaan puhdistusnesteellä. Maalinohen-
teita, bensiiniä tai muita liuottimia ei saa milloinkaan käyttää,.

Viimeistely
Pesun jälkeen on kaikki vaijerit, ontelot ja valumisreiät puhallettava kuiviksi ja voideltava 
ohuella öljyllä suihkuttamalla.

Merkintä
Varmista, että CE-merkintä on ehjä ja luettavissa. Merkintä löytyy rungon takaa.

Pyörät
Tarkasta, etteivät etu- ja takapyörät ole kuluneita ja pyörivät vaivattomasti ja äänettö-
mästi.

Maalaus
Tarkasta maalipinnan mahdolliset vauriot syöpymisen estämiseksi. Korjausmaalia on 
tarvittaessa saatavissa Anatomic SITT AB:ltä. 
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Stability

Tubular frame and details

Forks

Driving bow

Brakes

Folding mechanism and tilt

Check that all the wheels are firmly on the ground and that there is no
skewness in the chassis.

Welded and bolted joints. Grind bushings and hinges to operate without noise.
Lubricate as required. Also check the knobs, screws and other mounting parts.
Replace them if necessary.

Ensure that the fixings and bearings no play and they turn easily.
Lubricate the front forks when needed.

Make sure the padding and handles are secure and that the driving bow is 
adjustable in height. 

Check that the parking brake is working properly.

Make sure that you can easily fold up the buggy and that you can easily tilt 
the unit. Make sure that it locks in the up and down position.

Function control
Function control means that you go through wheels, stability, brakes, and driv-
ing bow.

Suspension  
Check suspension. Lubricate as required.

Notice!
Always check that the device is not customized when reconditioning,
before it is sent to new users.
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Tukevuus
Varmista, että kaikki pyörät koskettavat tukevasti maata ja että rungossa ei ole vinoutta.

Putkirunko ja osat
Hitsatut ja pultein kiinnitetyt liitokset. Laakeriholkkien ja saranoiden tulee toimia äänet-
tömästi. Voitele tarpeen mukaan. Tarkista myös nupit, ruuvit ja muuta asennusosat ja 
korvaa tarvittaessa uudella.

Pyöränhaarukat
Varmista, että liitoksissa ja laakereissa ei ole välystä ja että pyöriminen on vaivatonta. 
Tarvittaessa voitele etuhaarukat.

Työntötanko
Varmista, että pehmuste ja kahvat ovat tukevasti paikoillaan ja työntötangon korkeus-
säätö toimii. 

Jarrut
Tarkista, että seisontajarru toimii moitteettomasti.

Taittomekanismi ja kallistus
Varmista, että rattaat on helppo taittaa kokoon ja kallistustoiminnon käyttäminen on 
vaivatonta. Varmista, että rattaat lukittuvat ylä- ja ala-asentoonsa.

Toiminnan tarkastus
Toiminnan tarkastuksella tarkoitetaan pyörien, tukevuuden, jarrujen ja työntötangon 
toiminnan tarkastamista.

Jousitus
Tarkasta jousitus ja voitele tarvittaessa. 

Huom!
Varmista aina kunnostuksen yhteydessä ja ennen uudelle käyttäjälle toimit-
tamista, ettei kyseessä ole yksilölliseksi rakennettu laite.
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Asiakaspalvelu

Anatomic SITT AB 
Box 6137, SE-600 06 Norrköping 

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping 
Puh. +46 11 161800, Fax +46 11 162005 

Email info@anatomicsitt.com

Jälleenmyyjä 

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240, Oulu 

040 705 5886
info@rehaco.fi 
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Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Seurantatarkastukset
Kussakin kohdassa mainitut tarkastustoimenpiteet tulee suorittaa säännöllisesti. Seuraa-
vat kohdat on tarkistettava jokaisella kerralla, kun potilas käyttää laitetta. 

• Kussakin kohdassa mainitut tarkastustoimenpiteet tulee suorittaa säännöllisesti. 

• Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit ovat kireällä.

• Tarkista hihnojen ja tyynyjen kuluneisuus säännöllisesti. 

• Tarkista lisävarusteiden säädöt siten, että käyttäjällä on oikeanlainen istuma-asento. 

Sovittaminen ja yksilölliseksi muuntaminen

Ohjeita ja suosituksia
Aina kun Pengy-rattaisiin tehdään jollakin tavalla muutoksia, on suoritettava arviointi sen 
määrittämiseksi, onko kyseessä sovittaminen vai yksilölliseksi muuntaminen (kustomointi). 

Sovitus on mikä tahansa muutos, joka tehdään CE-merkinnän puitteissa. Kaikki muut 
muutokset ovat kustomointia. Sovitukset kuuluvat ainoastaan tehtävään päteväksi kat-
sotun henkilön toimesta ja aina suoritettava ammattitaitoisesti. CE-merkintä tarkoittaa 
tuotteen täyttävän kaikki keskeiset eurooppalaiset turvavaatimukset.

Tulee huomioida, että lääkinnällisen apuvälineen sovitukselle sekä kustomoinnille tulee 
aina tehdä riskinarviointi. Tuote ei milloinkaan saa muuttua vaaralliseksi käyttää sovituk-
sen jälkeen.

Tuote tulee varustaa ilmoituksella, joka kertoo sen olevan sovitettu tietylle käyttäjälle 
siten, ettei sitä voida vahingossa katsoa perusmalliseksi tuotteeksi.
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Terms of sale

Warranty

Warranty claims

Returning products

Warranty against manufacturing errors is valid for one (1) year from delivery 
date. Warranty is void if the product has been subjected to external factors or 
rough handling. It’s required that the faulty product is returned for us to process 
a warranty claim. Always attach the packing slip of the original delivery.

Describe the error and the possible cause for this as thoroughly as possible. 
Claim repairs or possible replacement under warranty. Always attach a copy of 
the invoice and state that the product should be returned to you after repairs.
Provide a shipping address, a contact person and a phone number.

Make sure that you pack the product well to protect it from shocks during the
transportion. Note the shipping number in your documentation. This is so that 
you can track the shipment should anything occur during transport.

In the event of faulty orders or deliveries, the products should be returned
within 20 days from delivery. Always attach a copy of both the packing slip and 
the invoice. Provide your reason for returning the products.

Make sure that you pack the product well to protect it from shocks during the
transportion. Note the shipping number in your documentation. This is so that 
you can track the shipment should anything occur during transport.

For products returned more than 20 days from delivery

For products returned more than 60 days from delivery

For products returned more than 150 days from delivery

For products returned more than 360 days from delivery

Customized products cannot be returned

a refund is made of 80% of the invoice value

a refund is made of 60% of the invoice value

a refund is made of 40% of the invoice value

no refund is made for the products
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Myyntiehdot

Takuu
Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä. Takuu 
mitätöityy, jos tuotteelle on aiheutettu ulkopuolisista tekijöistä johtuvia vaurioita tai sitä 
on käsitelty huolimattomasti. Takuuvaatimuksen käsittely edellyttää viallisen tuotteen 
palauttamista valmistajalle. Mukaan tulee aina liittää alkuperäisen toimituksen pakkaus-
lipuke.

Takuuvaatimukset
Vika ja sen mahdollinen aiheuttaja tulee kuvata mahdollisimman tarkkaan. Vaatikaa 
takuun alaiset korjaukset tai mahdollinen vaihto. Mukaan tulee liittää kopio laskusta 
ja maininta, että tuote on palautettava käyttäjälle korjausten jälkeen. Tätä varten tulee 
ilmoittaa toimitusosoite, yhteyshenkilö ja puhelinnumero.

Varmistakaa, että tuote pakataan siten, että se on suojattu iskuilta kuljetuksen aikana. 
Mainitkaa lähetysnumero yhteydenpidossa/dokumentaatiossanne. Lähetys voidaan 
tämän avulla jäljittää, mikäli kuljetuksessa ilmenee ongelmia.

Tuotteiden palauttaminen
Virheellisten tilausten tai toimitusten yhteydessä tuotteet on palautettava 20 päivän 
sisällä toimituksesta. Mukaan tulee aina liittää kopio sekä pakkauslipukkeesta että laskus-
ta. Tuotteiden palauttamisen syy on mainittava.

Varmistakaa, että tuote pakataan siten, että se on suojattu iskuilta kuljetuksen aikana. 
Mainitkaa lähetysnumero yhteydenpidossa/dokumentaatiossanne. Lähetys voidaan 
tämän avulla jäljittää, mikäli kuljetuksessa ilmenee ongelmia.

Tuotteille, jotka on palautettu yli 20 päivän kuluttua toimituksesta
hyvitys on 80 % laskun summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 60 päivän kuluttua toimituksesta
hyvitys on 60 % laskun summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 150 päivän kuluttua toimituksesta
hyvitys on 40 % laskun summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 360 päivän kuluttua toimituksesta
tuotteesta ei anneta hyvitystä

Kustomoituja tuotteita ei voida palauttaa
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KOOT ..............................................................................................1
PYÖRÄT ..........................................................................................7”, 12”, maastopyörät
KUORMITUSPAINO .................................................................50 kg
KALLISTUS ...................................................................................23° - +40°

ISTUINKORKEUS .......................................................................54 cm
VÄRI..................................................................................................Musta
PAINO .............................................................................................12 kg
TÖRMÄYSTESTATTU ...............................................................Hyväksytty 43 kg:lle

Tekniset tiedot

Mitat:
A 87 cm
B 39 cm

Mitat:
A 66 cm
B 39 cm
C 42 cm
D 53 cm

Mitat:
A 95-106 cm
B 54 cm
C 86 cm
D 74-100 cm
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Anatomic SITT AB (valmistaja) 
Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden 
Puh. +46 11 16 18 00 
Fax +46 11 16 20 05 
Asiakastuki +46 11 16 18 05 

Käyntiosoite
Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden 

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

Bardum AS 
Håndverksveien 8, 1405 Langhus, Norge 
Puh: +47 64 91 80 60 
Fax: +47 64 91 80 66 

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

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


