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Produktet må kun anvendes som autostol. Ønskes anden anvendelse kontakt da Anatomic Sitt A/S

SIDE 1 (16) Brugsanvisning Carseat Pro

Tillykke med dit valg af autostolen Zitzi Carseat Pro. Det er 
en sikker autostol til at vokse i, og vi ved, at det er en stol, 
der vil fungere godt i lang tid fremover. Sikkerhed, komfort
og tilpasningsmuligheder har været vigtige i udviklingen af 
Zitzi Carseat Pro.  
 
En forudsætning for at autostolen fungerer tilfreds-
stillende er, at den bruges korrekt, det er vigtigt, at du 
læser alle instruktioner før montering af Zitzi Carseat Pro. 
Instruktionerne bør også gemmes til senere brug.



2:1 Vigtige punkter

SIDE 2 (16) Brugsanvisning Carseat Pro

•	 Zitzi Carseat Pro kan bruges på for- og bagsæde. 

•	 Zitzi Carseat Pro må kun bruges med bilens originale 3-punkts sele.  

•	 Zitzi Carseat Pro må ikke bruges uden betræk. Betrækkes må ikke udskiftes til andet end det, der 
er leveret af producenten, da betrækket er en integreret del af atuostolens sikkerhed.

•	 Autostolen skal altid være spændt fast med sikkerhedsselen, også selvom der ikke sidder nogen i 
den. En løs stol kan forårsage skade ved en hård opbremsning. 

•	 Kontroller at selen altid er strammet, og at stolen er monteret efter anvisningen.
•	 Der må ikke foretages nogen form for ændring af autostolen, da dette påvirker sikkerheden.
•	 Det er heller ikke tilladt at ændre på bilens sikkerhedssele. 

•	 Monter ALDRIG Zitzi Carseat Pro på et bilsæde, der er monteret sidelæns.  

•	 Spænd altid barnet fast, når han/hun sidder i stolen.  

•	 Kontroller at Zitzi Carseat Pro stolen ikke bliver klemt af et bevægeligt sæde, ryglænet, bildøren 
eller bagklappen. 

•	 Løse genstande må ALDRIG efterlades på bilens hattehylde. Ved en hurtig opbremsning kan disse 
forårsage alvorlige skader.  

•	 Efter en ulykke skal Zitzi Carseat Pro udskiftes. Selv hvis den viser sig ubeskadiget, kan det være, 
at den ikke beskytter barnet på bedst mulige måde. Kontakt dit forsikringsselskab. 

•	 Forlad aldrig barnet uden opsyn i bilen. 

•	 Autostolen kan blive varm, hvis bilen står parkeret i solen. 

•	 Alle seler skal både i autostolen og bilen være hele, godt sikrede og ikke snoede.  

•	 Hvis drejekonsollen er monteret, skal du kontrollere, at låsen er låst i kørselsretningen. 

•	  Zitzi Carseat Pro må ALDRIG monteres bagudvendt. 

•	 Spara anvisningen så att den kan användas vid ett senare tillfälle. 
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Zitzi Carseat Pro er godkendt til at overholde gældende europæisk sikkerhed 
(ECE R44.04) og er velegnet til børn med en vægt på 15-25 kg og 15-36 kg. 

ADVARSEL!
Zitzi Carseat Pro må ALDRIG monteres bagudvendt!



3:2 Justering af sædedel

3:1 Værktøj

SIDE 3 (16)Brugsanvisning Carseat Pro

Anatomic SiTT AB
BR2011-1

3

For at foretage forskellige indstillinger skal der 
bruges værkstøj. Hovedparten af indstillingerne 
kan foretages med en 4 mm unbrakonøgle.

Brug gerne vores t-nøgle til dette.

Ved de justeringer som skal foretages 
med værktøj vises dette symbol.

Sædedybde, benlængdeforskel og abduktion af benene justeres nemt. Begynd med at løsne betrækket og 
fjerne den bagerste sædeplade for at komme til justeringsskruerne. Obs! Skru ikke skruerne helt ud - det er 
nok blot at løsne dem.



SIDE 4 (16) Brugsanvisning Carseat Pro
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Løsn den forreste skrue på bendelen ved hjælp af unbrakonøglen. 
Træk bendelen til den ønskede position, og spænd skruen.

Løft først op i sædedelsbetrækket for at komme til trykknappen 
som holder bendelsbetrækket på plads. Knap bendelsbetrækket 
af. 
 
Hver bendel består af to betræk. Den højre bendel har to 
bendelsbetræk mærket med ”højre” og den venstre bendel har to 
bendelsbetræk mærket ”venstre”.  
(set bagfra med din Carseat Pro foran dig.)

Den buede side af bendelsbetrækket skal altid sidde på ydersiden, 
og den lige side skal altid sidde på indersiden.

Ved justering af sædedybden bør sæde brønden også justeres.

3.2.1 Benlængdeforskel

3.2.2 Bendelsbetræk

3.2.3 Sædebrøndsjustering

Eksempel Hvis sædedybden justeres til 24 cm (grå farve på str. 2), skal sædebrøndsjusteringen 
skydes ud til det grå farvefelt for at bevare sædebrøndens størrelse, så siddestillingen er korrekt.

Løsn bendelens skrue ved hjælp af unbrakonøglen. Træk sædebrøndsjusteringen til den ønskede position.  
Spænd skruen.

buet side
(ydersiden)

Lige side
(indersiden)



SIDE 5 (16)Brugsanvisning Carseat Pro
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Løsn den forreste skrue på bendelen ved hjælp af unbrakonøglen. Juster bendelen til den ønskede position og 
spænd skruen, når den ønskede placering er opnået.

3.2.3 Abduktion og adduktion

Neutral Abduktion Adduktion / Windswept



4:1 Justering af rygdel

SIDE 6 (16) Brugsanvisning  Carseat Pro
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Løsn de rødmarkerede skruer (4 stk.) ved hjælp af 
unbrakonøglen og juster til den ønskede højde. 

Spænd skruerne, når den ønskede højde er opnået.

For at reducere kropsbredden yderligere - fjern ryg-
pladen og betrækket på din Carseat Pro. 

Skær max 2 cm. af rygpladen. Enten skærer man 
præcis ved kropsstøtten, ellers skærer man hele 
pladen til.

4.1.1 Justering af ryghøjde

4.1.2 Reducering af kropsbredden

Vigtigt! Skær ikke mere end 2 cm. af rygpladen.



SIDE 7 (16)Brugsanvisning Carseat Pro
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Løsn	de	rødmarkerede	fingerskruer	(4	stk.)	og	juster	til	den	ønskede	bredde,	vinkel	og	højde.	Stram	skruerne,	
når den ønskede justering er opnået.

4.1.2 Justering af kropsstøtte

Finger-

skruer



5:1 Hovedstøtte

SIDE 8 (16) Brugsanvisning Carseat Pro
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Justeringsskrue (A)

Sidevers justering af hovedstøtten

Justering af hovedstøtten i højden

Justeringsskrue (B)

Møtrikhætter (D)

Møtrikhætter (D)

Møtrikhætter (D)

Justeringsskruer (C)

(A)

•	 Løsn justeringsskruen (A).
•	 Juster til den ønskede højde. 

•	 Af sikkerhedsmæssige årsager må nakkestøtten 
ikke fjernes.

•	 Spænd justeringsskruen.

•	 Løsn justeringsskruerne (B).
•	 Juster til den ønskede position.
•	 Spænd skruerne.

•	 Fjern hætterne (D) på M6 møtrikkerne.
•	 Løsn justeringsskruerne (C).
•	 Juster til den ønskede højde & vinkel.
•	 Spænd skruerne (C).
•	 Sæt ”hætterne” på igen (D).

Justering



6:1 Bækkenstøtte

6:2 Lændestøtte

Brugsanvisning Carseat Pro SIDE 9 (16)
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Ekstra tilbehør, oppustelig lændestøtte med pumpe

Inden montering af lændestøtte, juster ryggen se punkt 4:1.

•	 Fjern rygbetrækket.
•	 Placer lændestøtten indenfor rygbetrækket (placer cirka indenfor det rødmarkerede område vist på billedet 

nedenfor) ved hjælp af velcro.
•	 Sæt rygbetrækket på igen.

Bækkenstøtten monteres i stolens bækkenstøttebe-
slag med de medfølgende skruer, møtrikker og skiver 
som vist på billedet.
Spænd skruerne efter montering.

Bækkenstøtten skal placeres indenfor sikkerhedsbøjlen.

Velcro

Lændestøtte	med	pumpe	findes	som	alternativ



7:2 Hoftesele

7:1 Fodstøtte

Brugsanvisning Carseat ProSIDE 10 (16)
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E

Ved udskiftning af hoftesele
Før båndet igennem de rødmarkerede spor i sæ-
depladen efter triglide metoden (E).

Det medfølgende velcro klistres fast på undersi-
den af Carseat Pro (billede 1). Indersiden af vel-
croen skal være på linje med hullerne og placeres 
lige bag dem. Som vist på billedet.

Placer først fodstøtten på sædet (billede 2). Placer 
derefter	din	Carseat	Pro	på	fodstøttens	overflade	
og så tæt på ryglænet som muligt.
 
Sørg for at velcroen tager fat.

Billede 1

Billede 2
Velcro

Husk at bruge bilens sele!



Montering af øvre fæstebeslag (A)
Skyd	fæstebeslagene	op	i	sporene	i	rygprofilen	ne-
defra til den ønskede højde. Spænd skruerne.

Justering af øvre fæstebeslag (A)
Løsn skruerne og juster til den ønskede højde & vin-
kel. Juster højden på beslaget, så trækretningen er i 
samme højde som skulderpartiet. Spænd skruerne.

Montering af sele
Træk selens øverste remme gennem sporet i spændet. 
Træk derefter selens nederste fæstepunkter ind i det 
nederste beslag. Brug vedlagte triglide spænder (E). 

Nedre fæstebeslag (B)
Monter de nedre fæstebeslag med de medfølgende
skruer, møtrikker og skiver som vist på billede (2).
Spænd skruerne.

8:1 Montering af supportserien

Brugsanvisning Carseat Pro SIDE 11 (16)
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E

Nedre fæstebeslag (B)

Billede (2)

Øverste fæstebeslag (A)

Vær opmærksom på, at der er plads nok til halsen. 
Kontroller altid trykket på selen, samt at bæltepuderne sidder, som de skal.



9:1 Bord

Brugsanvisning Carseat Pro SIDE 12 (16)
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Velcro på forsiden af bordet

Velcro

Tri-glide

Tri-glide

Tri-glide1

2

Bordet placeres på brugerens knæ og monteres ved hjælp af velcrobånd (1) & (2), som fæstnes til din Carseat 
Pro som vist på billedet. Brugeren kan bruge bordet som armlæn, hvis det er ønskeligt.

Sikre dig at bordet ikke sidder for stramt om brugerens 
mave, og at det sidder ordentligt fast.



10:1 Montering i bil

Brugsanvisning Carseat Pro SIDE 13 (16)
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Brug altid seleholderen
Det er meget vigtigt, at du trækker 
sikkerhedsselen gennem selehol-
deren.

Sikkerhedsbøjle
Sikkerhedsselen trækkes under sik-
kerhedsbøjlen, som billedet viser og 
derefter ned i låsen.

•	 Zitzi Carseat Pro skal altid bruges sammen med 
bilens 3-punkts sele.

•	 Hvordan sikkerhedsselen skal placeres er vist på bil-
ledet.

•	 Placer Zitzi Carseat Pro i bilens sæde.
•	 Sørg for at autostolen er centreret.
•	 Placer barnet i stolen.
•	 Spænd bilens 3-punkts sele om barnet. Hofteselen
•	 skal placeres over barnets hofter under de røde sik-

kerhedsbøjler (A).
•	 Sæt seleholderen rundt om sikkerhedsselen ved 

skulderen. 
•	 Spænd selen - så den er så stram som muligt.
•	 Løsn barnet ved at spænde bilsædets sele op. Au-

tostolen kan efterlades i bilen MEN skal være fast-
spændt med bilens sele.

OBS! Jo mere man strammer selen, desto mere sikkert sidder barnet i tilfælde af en ulykke. 
Hvis muligt så sørg for, at brugerens jakke ikke ligger mellem selen og brugerens hofte.

(A)



11:1 Drejekonsol

Brugsanvisning Carseat ProSIDE 14 (16)
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Sikre altid at håndtaget er låst inden 
ind-/udstigning, samt inden 
kørsel påbegyndes.

Zitzi Carseat Pro monteret på 
en drejekonsol i et bilsæde.

Neutral Drejet Helt drejet

1

3

2

4

Drejekonsollen monteres på undersiden af din Carseat 
Pro ved hjælp af de medfølgende skruer (1), distanser 
(2) og møtrikker (3), som vist på billedet. Møtrikhætte 
(4) sættes på efter montering.

Placer drejekonsollen på sædet og sørg for at ryggen på 
din Carseat Pro kommer så tæt på ryglænet som muligt. 
Bagerste del af drejekonsollen kan placeres så den sid-
der mellem bilsædets sæde og ryg.

For at dreje din Carseat Pro til en bedre position for 
ind- og udstigning - løft op i knoppen/håndtaget 
(markeret med rødt på billederne) så den frigøres - drej 
stolen.

Knoppen/håndtaget kan låses i to positioner - med din 
Carseat Pro placeret i kørselsretningen eller sidevers. 
(ind- og udstigningsposition).



12:1 Vedligehold & Garanti

Brugsanvisning Carseat Pro SIDE 15 (16)
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Kombinationer

Puder	og	selepuder	vaskes	ved	60o	finvask	-	må	ikke	tørretumbles	
men kan tørres i tørreskab. Plast og metaldele kan tørres af med en 
fugtig	klud.	Ved	kraftig	tilsmudsning	af	plast-	og	metaldele	kan	affedt-
ningsmiddel anvendes. Fjern betrækket inden rengøring. Tænk grønt, 
tænk	på	miljøet.	Brug	biologisk	nedbrydeligt	affedtningsmiddel.

Kontroller alle bevægelige dele for slitage. Skift ud efter behov. Hvis du 
føler dig usikker, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon: 
+4586170174 eller via e-mail: a-sitt@anatomic-sitt.dk.

En brugt del eller produkt afmonteres og skrottes. Delene skal sorteres 
efter materialetype. På sidste side er der en oversigt over
Zitzi Carseat Pros forskellige materialer.

Zitzi Carseat Pro er et ECE-godkendt produkt som kan kombineres 
med alt det tilbehør som beskrives i denne brugsanvisning. Zitzi Car-
seat Pro må ikke kombineres med andre produkter.

Zitzi Carseat Pro må kun forsynes med reservedele leveret af  
Anatomic SITT A/S.

Zitzi Carseat Pro med tilbehør er et ECE-godkendt produkt. Et unikt 
serienummer er placeret på nederste del af rygpladen (markeret med 
rødt på billedet). Dette serienummer skal altid opgives ved henvendelse 
om produktet.

•		 Dette	er	en	”universel”	autostol.	Den	er	godkendt	efter	ECE	reg-	
	 lementnr.	44.04	til	brug	i	køretøjer	og	passer	til	de	fleste,	men		
 ikke alle, autosæder.
•		 En	korrekt	fastgørelse	af	sædet	opnås	ved	at	læse	i	bilens	in-	
 struktionsbog - hvad har fabrikanten noteret vedr. montering af  
 ”universel” autostol i den angivne vægtgruppe.

•		 Denne	autostol	er	klassificeret	”Universel”	under	strengere	be-	
 tingelser end dem, der bruges på tidligere versioner af auto- 
	 stole,	som	ikke	bærer	dette	certifikat.

•		 Hvis	du	er	i	tvivl,	så	kontakt	producenten	af	dette	autosæde	
 eller forhandleren.

Reservedele

Mærkning

Vedligeholdelse og pleje 

Afmontering & skrotning



Brugsanvisning Carseat Pro SIDE 16 (16)
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Garanti

Kontrol

Materialespecifikation

1 års fabrikationsfejl. 2 års reklamationsret. 
Garantin gælder ikke produkter, som har varet udsat for kollision eller 
ligende hændelse.

•	 Udfør	kontinuerligt	kontrol	som	angivet	under	de	respektive	punkter.

•		Kontroller	regelmæssigt	at	alle	skruer	er	spændte.

•		Kontroller	regelmæssigt	for	slitage	på	seler	og	trykaflastende	 
 bæltepuder.

•		Du	bør	kontrollere	ovenstående	punkter,	hver	gang	brugeren	skal		
 anvende Zitzi Carseat Pro.

Metal

Plast

Brandbart

Sikkerhedsbøjler,	profiler,	fodstøttebeslag,	hovedstøttestang,	bæk-
kenstøttefæste, bendelsforstærkning, sædebrøndsjustering og 
rygskive. 
Sæde- og rygdel, bord, fodstøtteplade, bendeler, rygplade kropstøt-
te, hovedstøttepude og sædeplade.

Betræk og hoftesele.


