
FI

Käyttöohje
Zitzi Carseat pro

ve
r. 

2.
0

 -
 2

0
20

-1
0

-1
2



2Käyttöohje – Zitzi Carseat Pro www.anatomicsitt.com  | +46 11 16 18 00

Avainkohdat ��������������������������������������������� 3

Työkalut �����������������������������������������������������4

Istuinosan säätäminen ���������������������������4 
Alaraajojen pituusero �����������������������������������5 
Reisiosan verhoilut�������������������������5 
Istuinkuopan säätäminen ������������������������5 
Loitonnus (abduktio) ja lähennys 
(adduktio)  ���������������������������������������������������������6 

Selkäosan säätäminen ��������������������������� 7 
Selkänojan korkeuden säätäminen ��������7 
Leveyden säätäminen ����������������������������������7 
Vartalotuen säätäminen ������������������������������8

Päätuki �������������������������������������������������������9 
Päätuen korkeuden säätäminen ��������������9 
Päätuen levyn säätäminen 
sivusuunnassa ��������������������������������������������������9

Lantiotuki ������������������������������������������������ 10

Lannerangan tuki ����������������������������������� 11

Jalkatuki ���������������������������������������������������12

Lantiovyö �������������������������������������������������13

Ylävyön ohjureiden asentaminen ��������� 14

Pöytä ���������������������������������������������������������15

Asentaminen autoon ���������������������������� 16

Kääntölevy �����������������������������������������������17

Kunnossapito & Takuu ��������������������������18
Hoito ja kunnossapito �������������������������������� 18
Purkaminen & hävittäminen �������������������� 18
Yhdistelmät ����������������������������������������������������� 18
Varaosat ������������������������������������������������������������ 18
Merkinnät ��������������������������������������������������������� 18
Takuu ������������������������������������������������������������������ 19
Yhteenveto ja jälkitarkastus �������������������� 19
Materiaalit �������������������������������������������������������� 19

Sisällysluettelo

Onnittelumme Zitzi Carseat Pro -turvaistuimen valinnasta� Se on turvaistuin, 
jonka kanssa lapsi voi kasvaa ja joka tulee palvelemaan Teitä pitkään�
Turvallisuus, mukavuus ja säätömahdollisuudet ovat olleet tärkeitä  
Zitzi Carseat Pro - turvaistuimen kehitystyössä�
Turvaistuimen toiminnan edellytyksenä on, että sitä käytetään  
tarkoituksenmukaisella tavalla ja käyttöohjeet luetaan
kokonaisuudessaan ennen Zitzi carseat Pro – turvaistuimen
käyttöönottoa�
Käyttöohjeet tulee myös säilyttää myöhempää käyttöä varten�

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Anatomic SITT AB:n 
valmistamana lasten turvaistuimena
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Avainkohdat

• Zitzi Carseat Pro –istuinta voidaan käyttää autossa sekä takaistuimella että etuistuimella�

• Zitzi Carseat Pro –istuinta on käytettävä yhdessä auton normaalin kolmipisteturvavyön
kanssa�

• Zitzi Carseat Pro -istuinta ei tule käyttää ilman päällistä� Päällistä ei saa vaihtaa mihinkään
muuhun kuin istuimen valmistajan toimittamaan, koska päällinen on olennainen osa
autoistuimen turvallisuutta�

• Zitzi Carseat Pro –istuin on aina oltava kiinnitettynä auton turvavyöllä, vaikka istuin ei
olisikaan juuri silloin käytössä� Kiinnittämätön istuin voi aiheuttaa vaurioita voimakkaasti
jarrutettaessa�

• Varmista aina, että turvavyö on kiinnitetty tukevasti ja että istuin on asennettu ohjeiden
mukaisesti�

• Istuimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, koska ne voivat vaikuttaa istuimen
turvallisuuteen�

• Myöskään auton turvavyöhön ei saa tehdä muutoksia�

• Zitzi Carseat Pro –istuinta EI MILLOINKAAN saa asentaa autonistuimelle sivuttain
ajosuuntaan nähden�

• Kiinnitä lapsi istuimeen AINA hänen istuessaan tuolissa, myös lyhyiden matkojen ajaksi�

• Varmista, ettei Zitzi Carseat Pro -istuin voi puristua siirrettävän autonistuimen, selkänojan,
autonoven tai takaoven väliin�

• Auton hattuhyllylle EI MILLOINKAAN saa jättää irtonaisia esineitä� Irtonainen esine voi
aiheutttaa vakavia vaurioita voimakkaasti jarrutettaessa�

• Autolla ajetun kolarin jälkeen Zitzi Carseat Pro -turvaistuin tulee vaihtaa uuteen� Vaikka
se näyttäisi vahingoittumattomalta, se ei välttämättä suojaa lasta parhaalla mahdollisella
tavalla� Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi�

• Älä milloinkaan jätä lasta autoon ilman valvontaa�

• Zitzi Carseat Pro -turvaistuin voi kuumentua auton ollessa pysäköitynä
auringonpaiseeseen�

• Kaikkien vöiden sekä turvaistuimessa että autossa tulee olla ehjiä, tukevasti kiinnitettyjä ja
kiertymättömiä�

• Jos kääntölevy on asennettu, tulee varmistaa, että tuoli on lukittu salvalla
ajosuunnansuuntaiseksi ennen liikkeellelähtöä�

•  Zitzi Carseat Pro –istuinta EI MILLOINKAAN saa asentaa ajosuuntaan nähden taaksepäin�

• Säilytä käyttöohjeet tallessa vastaista käyttöä varten�

Zitzi Carseat Pro on hyväksytty voimassa olevien eurooppalaisten turvallisuus- 
vaatimusten mukaisesti (ECE R44�04) ja soveltuu lapsille, joiden painoluokka on 15-25 
kg ja 15–36 kg� Zitzi Carseat Pro on törmäystestattu ja hyväksytty kun se on asennettu 
ajosuuntaan nähden eteenpäin auton istuimeen auton 3-piste turvavyöllä kiinnitettynä. 
Jos istuin on asennettu räätälöityyn ajoneuvoon, ota yhteyttä ajoneuvon räätälöimään 
yritykseen saadaksesi neuvoja asennuksesta.
Zitzi Carseat Pro on autossa käytettävä turvaistuin joka on kehitetty henkilöille joilla on 
toiminnallisia eroavaisuuksia ja sitä voidaan käyttää myös  istuimena  lyhyillä matkoilla 
Pengy-alustalla

VAROITUS!
Zitzi Carseat Pro –istuinta EI MILLOINKAAN saa 
asentaa ajosuuntaan nähden taaksepäin�



4Käyttöohje – Zitzi Carseat Pro www.anatomicsitt.com  | +46 11 16 18 00

Istuinosan säätäminen

Työkalut

Istuinsyvyyden, erilaisten 
alaraajanpituuksien ja 
mahdollisen jalkojen 
loitonnuksen/lähentämisen 
mukaan tehtävät säädöt on 
helppo tehdä  Aloita irrottamalla 
päällinen siten, että pääset 
käsiksi istuimen takana oleviin 
säätöruuveihin
Huomaa, että ruuveja ei tarvitse 
avata kokonaan, osittainen 
avaaminen riittää

Tietyt tuoliin tehtävät säädöt edellyttävät 
työkaluja  Useimmat säädöt voidaan tehdä 4 
mm:n kuusiokoloavaimella
Omaa T-avainta voidaan hyvin käyttää.

Tämä symboli osoittaa, että säädöt on
tehtävä kuusiokoloavaimella

Takahihna
Carseatin mukana tulee takahina, joka on 
kiinnitetty pohjalevyyn ja kiertää selkäosan 
ympäri. Hihna on suunniteltu varmistamaan, 
että selkä ei suoristu enempää kuin sen pitäisi 
kun käyttäjä asetetaan istuimeen tai 
käsiteltäessä istuinta auton ulkopuolella.
Tarvittaessa hihnan pituutta voidaan säätää tri-
glide soljilla yksittäisen käyttäjälle sopivaksi.

Takahihna on aina asennettava 
tuoliin, jotta vältetään istuimen 
turhaa rasitusta 
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Alaraajojen pituusero 
Avaa istuinosassa olevaa etummaista ruuvia�
Vedä istuinosa haluttuun kohtaan ja kiristä ruuvi�

Reisiosan verhoilut
Nosta ensin istuinosan päällistä päästäksesi käsiksi nappiin 
joka pitää reisiosan verhoilua paikallaan� Vedä sitten 
reisiosan verhoilu irti painonapista�
Kumpikin reisiosa koostuu kahdesta reisiosan verhoilusta 
Oikeanpuoleisessa osassa on kaksi reisiosan verhoilua, 
jotka on merkitty ”Oikea” ja vasemmanpuoleisessaosassa 
on kaksi reisiosan verhoilua, jotka on merkitty 
”Vasen” (katsottuna takaapäin siten, että Carseat Pro on 
edessänne)�
Reisiosan verhoilun kaarevan puolen tulee aina olla 
ulospäin ja suoran puolen olla sisäänpäin�

Istuinkuopan säätäminen 
Istuimen syvyyssäädön yhteydessä on säädettävä myös 
istuinkuopan pituus

Esimerkki Jos istuinsyvyydeksi on säädetty 24 cm (harmaa vyöhyke, 
koossa 2), on myös istuinkuopan säätö siirrettävä harmaalle 
osuudelle istuinkuopan koon säilyttämiseksi vastaavana ja oikean 
istuma-asennon aikaansaamiseksi�

Avaa istuinosan ruuvia kuusiokoloavaimella� Säädä istuinkuopan pituus halutuksi 
säätölevy haluttuun kohtaan vetämällä�

Kaareva puoli
(ulospäin)

Suora puoli
(sisäänpäin)
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Loitonnus (abduktio) ja lähennys (adduktio) 
Avaa jalkaosan päällä olevaa ruuvia kuusiokoloavaimella� Siirrä jalkaosa haluttuun 
kohtaan ja kiristä ruuvi�

Neutraali Abduktio Adduktio/vinoasento
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Selkäosan säätäminen

Selkänojan korkeuden säätäminen
Avaa punaisella merkittyjä ruuveja (4 kpl)
kuusiokoloavaimella ja säädä selkänoja 
halutulle korkeudelle�
Kiristä ruuvit säätämisen jälkeen 
uudelleen�

Leveyden säätäminen 
ja sen verhoilu ensin irrotettava Carseat 
Pro – tuolista�
Selkänojalevyä pienennetään leikkaamalla 
siitä korkeintaan 2 cm� Leikkaaminen voi 
tapahtua joko selkänojan mukaisesti tai 
koko levyn ympäri�

Tärkeää!   Älä leikkaa selkänojalevystä enempää kuin 2 cm�
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Vartalotuen säätäminen
Avaa punaisella merkittyjä kiristimiä (4) ja säädä tuen leveys, kulma ja korkeus 
halutunlaiseksi�
Kiristä nupit säätämisen jälkeen�

Kiristinnupit
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Päätuki

Säätöruuvi 
(A)

Säätöruuvi 
(B)

Mutterinsuojus 
(D)

Mutterinsuojus 
(D)

Mutterinsuojus 
(D)

Säätöruuvi (C)

(A)

Päätuen korkeuden säätäminen 
• Avaa säätöruuvia (A)�
• Säädä haluttuun korkeuteen�
• Päätukea ei voida

turvallisuussyistä poistaa�
• Kiristä säätöruuvi

Päätuen levyn säätäminen 
sivusuunnassa
• Avaa säätöruuveja (B)�
• Säädä haluttuun kohtaan�
• Kiristä ruuvit�

Säädöt 
• Avaa M6-muttereiden mutterinsuojukset (D)�
• Avaa säätöruuveja (C)�
• Säädä haluttuun korkeuteen ja kulmaan�
• Kiristä mutterit (C)�
• Asenna mutterinsuojukset (D) takaisin

paikoilleen�
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Lantiotuki

Lantiotuki asennetaan mukana toimitetuilla ruuveilla, muttereilla ja välilevyillä 
tuolissa oleviin vastaaviin kannattimiin kuvassa esitetyllä tavalla� Kiristä ruuvit 
asentamisen jälkeen�

HUOM!   Lantiotuet on asennettava turvakaaren sisäpuolelle�
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Lannerangan tuki

Lisävarusteet, ilmatäytteinen lannerangan tuki pumpulla

Ennen lannerangan tuen asentamista on selkänoja säädettävä�

• Irrota selkänojan päällinen
• Kiinnitä lannerangan tuki selkänojaverhoilun alle (sijoituskohta suunnilleen

punaisella merkityllä alueella alla olevassa kuvassa) tarraliuskan avulla�
• Pane selkänojan päällinen takaisin paikalleen�

Tarraliuska

Pumpulla täytettävä 
lannerangan tuki on 
saatavissa vaihtoehtona
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Jalkatuki

Mukana toimitettu tarraliuska 
liimataan Carseat Pro –turvaistuimen 
alle (kuva 1)� Tarraliuskan
sisäreunan tulee olla samalla tasalla 
reikien kanssa ja heti niiden takana, 
kuten kuvassa esitetään�

Aseta jalkatuki ensin istuimelle (kuva 
2)� Aseta Carseat Pro sitten jalkatuen 
päälle ja mahdollisimman lähelle 
selkänojaa�
Varmista, että tarraliuskat tarttuvat 
toisiinsa�

Jalkatuen säätö
Carseat Pro-jalkatuki on ylöstaittuva�
Säätääksesi jalkalevyn korkeutta 
löysää nuppia ja säädä haluttuun 
korkeuteen�

Kuva 2

Tarraliuska

Kuva 1
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Lantiovyö

E

Lantiovyötä vaihdettaessa
Pujota hihnat istuinlevyssä olevien punaisella merkittyjen rakojen läpi
kolmisolkiperiaatteen mukaisesti (tri-glide, E)

HUOM!   Älä unohda käyttää auton turvavyötä!
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Ylempien aohjureiden (A) asentaminen
Työnnä ylemmät ohjurit profiilissa olevien 
hahlojen alapäästä haluttuun kohtaan� Kiristä 
ruuvit�

Ylempien  ohjureiden (A) säätö Avaa ruuveja ja 
säädä haluttuun korkeuteen 
& kulmaan� Säädä ohjurin korkeus sellaiseksi, 
että vetosuunta on hieman olkapäiden tason 
yläpuolella� Kiristä ruuvit�

Liivin asentaminen
Pujota liivin ylähihnat hahlon läpi ja solkeen� 
Pujota liivin alaosan kiinnikkeet alakannattimiin� 
Käytä mukana toimitettuja triglide-solkia (E)�

Alemmat ylävyön  kiinnittimet (B)
Asenna alemmat kiinnittimet ruuveilla, 
muttereilla ja välilevyillä kuvassa (2) esitetyllä 
tavalla� Kiristä ruuvit�

Ylävyön ohjureiden asentaminen

E

Alemmat ylävyön kiinnittimet(B)

Kuva (2)

Ylemmät ohjurit (A)

Varmista, että kaulalle jää tarpeeksi tilaa� Tarkista myös vöiden 
kireys ja pehmusteiden sijainti oikealla paikallaan�
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Pöytä

Tarrahihna pöydän 
edessä

Tarrahihna Tri-glideTri-glide

Tri-glide
1

2

Pöytä sijoitetaan käyttäjän polvien päälle ja kiinnitetään tarrahihnoilla (1) & (2), 
jotka kiinnitetään Carseat Pro - istuimeen alla olevan kuvan mukaisesti� 
Käyttäjä voi haluttaessa hyödyntää pöytää käsivarsitukena�

HUOM!   Varmista, että pöytä ei ole liian tiukasti käyttäjän 
vatsan päällä ja että se istuu tukevasti paikallaan�
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Asentaminen autoon

Käytä aina vyönohjainta
On hyvin tärkeää, että vyö 
kulkee vyönohjaimen kautta�

Runkoputken alle
Turvavyö vedetään
turvakaaren alta
solkeen kuvassa
esitetyllä tavalla�

• Zitzi-istuinta on aina käytettävä yhdessä 
auton 3-pisteturvavyön kanssa�

• Vyön oikea kulkutapa on kuvassa 
esitetyn kaltainen�

• Aseta Zitzi Carseat Pro autonistuimelle�
• Varmista, että Carseat Pro -istuin on 

keskellä�
• Aseta lapsi Carseat Pro -istuimeen�
• Vedä (auton) 3-pisteturvavyö lapsen 

ympäri� Lantiovyö tulee lapsen lantion 
yli punaisten turvakaarien (A) alta�

• Laita vyönohjain vyön ympärille 
olkapään kohdalla�

• Kiristä vyö aina tämän jälkeen 
mahdollisimman tiukalle�

• Päästä lapsi turvavyöstä avaamalla 
turvavyön soljen lukko�

• Zitzi Carseat Pro Istuin voidaan jättää 
autoon, Mutta sen on oltava 
kiinnitettynä auton turvavyöllä� 

(A)

HUOM!   Mitä tiukemmin vyöt sopivat lapsen ympärille, sitä paremmin 
lapsi on suojattu onnettomuuden tapahtuessa� Mahdollisuuksien 
mukaan tulee varmistaa, että mahdollinen takki tms ei jää vyön ja 
käyttäjän lonkan väliin�
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Kääntölevy

Zitzi Carseat Pro 
kääntölevyn päälle
asennettuna autonistui-
messa�

Neutraali Puolittain sivuun käännettynä Kokonaan sivuun käännettynä

1

3

2

4

Kääntölevy asennetaan Carseat Pro –turvaistuimen 
alle mukana toimitetuilla ruuveilla (1), välilevyillä (2) 
ja muttereilla (3) kuvassa esitetyllä tavalla� Mutterit 
suojataan asentamisen jälkeen suojuksilla (4)�
Kääntölevy asetetaan istuimelle varmistaen, että 
Carseat Pro –istuimen selkänoja on mahdollisimman 
lähellä autonistuimen selkänojaa� Kääntölevyn 
takaosa voidaan sijoittaa niin, että se menee 
istuimen ja selkänojan väliin�
Carseat Pro –istuimen kääntämiseksi parempaan 
asentoon istuimeen nousemista ja siitä poistumista 
varten vedetään nupista (merkitty kuvissa 
punaisella) sen avaamiseksi lukituksesta ja tuolia 
käännetään�
Salpa voidaan lukita kahteen asemaan – asentoon, 
jossa Carseat Pro on ajosuuntaan ja asentoon, jossa 
istuin suuntautuu sivulle (istuimeen nousu- ja siitä 
poistumisen asento)

HUOM!   Varmista aina, että salpa on kunnolla lukittu ennen tuoliin 
nousemista ja siitä poistumista, sekä ennen ajoneuvon liikkeellelähtöä�



18Käyttöohje – Zitzi Carseat Pro www.anatomicsitt.com  | +46 11 16 18 00

Kunnossapito & Takuu

Yhdistelmät
Zitzi Carseat Pro on ECE-hyväksytty tuote, joka voidaan yhdistää kaikkien tässä 
käyttöohjeessa kuvattujen lisävarusteiden kanssa�  
Zitzi Carseat Pro –turvaistuinta EI saa yhdistää muihin tuotteisiin�

Varaosat
Zitzi Carseat Pro –istuimessa saa käyttää ainoastaan Anatomic SITT AB:n 
toimittamia varaosia�

Merkinnät
Zitzi Carseat Pro lisävarusteineen on ECE-hyväksytty tuote� sarjanumero sijaitsee 
selkänojalevyn alaosassa Tämä sarjanumero tulee aina ilmoittaa tuotetta koskevassa
tietojen vaihdossa�

Hoito ja kunnossapito
Tyynyt ja vyönpehmusteet pestään 60°:n hienopesuohjelmalla�
Älä kuivaa kuivausrummussa tai kuivauskaapissa� Muovi- ja metalliosat pyyhitään 
puhtaaksi kostealla rievulla� Voimakkaasti likaantuneisiin muovi- ja metalliosiin voi-
daan käyttää rasvanpoistoainetta� 
Muista irrottaa kangasverhoilu ennen tällaista puhdistusta� Biologisesti hajoavan 
rasvapoistoaineen käyttöä suositellaan�
Tarkasta kaikki osat kulumisen havaitsemiseksi� Vaihda tarvittaessa� Mikäli kunnossa-
pidon osalta on kysyttävää, ottakaa yhteyttä valmistajaan tai maahantuojaan�

Purkaminen & hävittäminen
Käytetty osa tai tuote puretaan ja romutetaan� Osat tulee erotella materiaalityypin 
mukaan� Viimeisellä sivulla on luettelo Zitzi Carseat Pro - turvaistuimen erilaisista 
materiaalityypeistä�

• Tämä on universaalinen auton turvaistuin� Se on
hyväksytty ECE-säädöksen nro� 44�04 mukaisesti
yleiskäyttöön ajoneuvoissa ja sopii niistä useimpiin,
mutta ei kaikkiin autonistuimiin�

• Turvaistuin voidaan asentaa oikein, jos ajoneuvon
valmistaja ilmoittaa ohjekirjassaan ajoneuvon olevan
soveltuva tietyn painoryhmän universaalista tyyppiä
olevan turvaistuimen asentamiseen�

• Tämä istuin on luokiteltu universaaliseksi vaativammissa
olosuhteissa kuin mitkä ovat koskeneet aiempia
turvaistuinten säädöksiä, joilla ei ole tätä hyväksyntää�

• Mikäli olette epävarmoja joistain istuinta koskevista
seikoista ottakaa yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään�
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Takuu
1 vuosi ostopäivästä valmistusvirheiden osalta� Takuu koskee vain tuotteita, joihin 
omistaja ei ole tehnyt muutoksia� Takuu ei koske tuotteita, jotka ovat olleet mukana 
törmäyksessä tai vastaavassa tapahtumassa�

Yhteenveto ja jälkitarkastus
• Mainitut jälkitarkastukset on suoritettava jatkuvasti�
• Kaikkien ruuvien kireys on tarkastettava säännöllisesti�
• Hihnojen ja tyynyjen kuluneisuus on tarkastettava säännöllisesti�
• Edellä mainitut seikat tulee tarkastaa Zitzi Carseat Pro –turvaistuimen jokaisen

käytön yhteydessä�

Materiaalit
• Metalli

Turvakaari, profiilit, jalkatuen kannatin, päätuen tanko, lantiotukien kannattimet,
jalkaosan vahvennus, istuinkallistuksen säätö ja selkänojalevy�

• Muovi
Istuin- ja selkäosa, pöytä, jalkatuen levy, jalkaosat, vartalotuet, päätuen tyyny ja
istuinlevy�

• Palava
Tukipehmusteet ja lantiovyö�
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