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Parabéns por escolher cadeira de carro Zitzi Carseat Pro. É uma cadeira segura
que acompanha o crescimento e sabemos que funcionará bem por muito tempo.
A segurança, conveniência e personalização foram importantes no
desenvolvimento da Zitzi Carseat Pro.
Um pré-requisito para a cadeira de carro funcionar corretamente é que seja
usada corretamente, por isso é importante que leia as instruções antes de usar
a Zitzi Carseat Pro. Estas também devem ser guardadas para uso futuro.

Este produto destina-se apenas a ser utilizado como cadeira de
automóvel fabricada pela Anatomic SITT AB.
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Segurança
Zitzi Carseat Pro foi homologado de acordo com a atual segurança europeia
(ECE R44.04) e adequa-se a crianças com um peso de 15-25 kg e 15-36 kg Zitzi
Carseat Pro sofreu testes de colisão montada virado para a frente na direção
de condução, num assento de automóvel comum, com cinto de 3 pontos.
Para ser montada num veículo personalizado, consulte a empresa de
personalização para obter orientação sobre a montagem.


Zitzi Carseat Pro pode ser usada nos bancos dianteiros e traseiros.



Zitzi Carseat Pro pode ser usada apenas com o cinto normal de 3 pontos do automóvel.



Zitzi Carseat Pro não pode ser usada sem a capa. A capa não deve ser por outra que
não a fornecida pelo fabricante da cadeira pois é uma parte integral da segurança da
cadeira de automóvel.



Zitzi Carseat Pro deve ser sempre presa com o cinto, mesmo não estando a ser usada.
Uma cadeira solta pode causar lesões em travagens bruscas.



Certifique-se de que o cinto está sempre bem preso, e que a cadeira está montada
segundo as instruções.



Nenhum tipo de alteração pode ser feito à cadeira, pois pode afetar a segurança.



Também não é permitido alterar o cinto do automóvel.



NUNCA monte a Zitzi Carseat Pro num automóvel com o lado virado para a frente.



Prenda SEMPRE o utilizador à cadeira, mesmo em viagens curtas.



Verifique se a Zitzi Carseat Pro não fica entalada pelo banco, encosto ou porta do
automóvel.



NUNCA deve deixar objetos soltos na prateleira de trás do automóvel. Em travagens
bruscas, podem saltar e causar lesões graves.



Depois de um acidente a Zitzi Carseat Pro deve ser substituída. Mesmo que não pareça
danificada, pode não proteger o utilizador da melhor maneira. Contacte a sua
companhia de seguros.



Nunca deixe uma criança sozinha no automóvel.



Zitzi Carseat Pro pode aquecer num automóvel estacionado ao sol.



Todos os cintos, quer na cadeira quer no automóvel, devem estar completos,
bem presos e não torcidos.



Se tiver instalado uma base giratória, verifique se está bem travada na direção de
condução antes da viagem.



Zitzi Carseat Pro NUNCA deve ser montada voltada para trás.



Deve montar sempre na cadeira o cinto traseiro deve para evitar tensão
desnecessária no produto.



Guarde as instruções para poder usá-las mais tarde.
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Ferramentas
Para fazer certas configurações na cadeira
precisa de ferramentas. A maior parte pode ser feita com
uma chave Allen de 4 mm.
Também pode usar a nossa chave em T.
Este símbolo indica que precisa de fazer alteracões com uma chave Allen.

Cinto Traseiro
A cadeira vem com um cinto traseiro que é preso na
base e passa em volta da parte de trás. O cinto
serve para garantir que o encosto não se endireita
mais do que deveria quando o utilizador é colocado
na cadeira ou ao manusear a cadeira fora do
automóvel.
Se necessário, o comprimento do cinto pode
Ser ajustado com as fivelas tri-glide para se
adequarem ao utilizador.
Deve montar sempre na cadeira
o cinto traseiro para evitar tensão
desnecessária no produto.

Assento
A profundidade do assento, a
diferença do comprimento da perna
e abdução / adução das pernas
pode ser ajustada facilmente.
Remova o revestimento da placa do
assento para chegar aos parafusos de
ajuste. Nota! Não desaperte o parafuso
completamente, desaperte-o apenas
um pouco.
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Diferença de comprimento de pernas
Desaperte o parafuso dianteiro com uma chave
allen e desloque a parte da perna para a posição
desejada. Volte a apertar os parafusos quando
estiver na posição correta.

Revestimento da parte da perna
Primeiro, levante o revestimento para ter acesso ao
botão que mantém o revestimento da parte da
perna no lugar. Depois, solte o revestimento do
botão.
Cada perna possui dois revestimentos. A direita
possui dois revestimentos marcados com “Right” e
a esquerda, dois revestimentos marcados com
“Left” (visto de trás, com a Carseat Pro à sua
frente)

Lado reto
(dentro)

A parte curva da parte da perna deve ficar sempre
para fora e a parte reta deve ficar sempre para
dentro.
Ajuste da inclinação do assento
Ao ajustar a profundidade do assenta, deve também
ajustar a inclinação.

Lado curvo
(fora)

Exemplo Se a profundidade do assento for ajustada para 24 cm
(barra cinzenta no tamanho 2) a inclinação deve também ser ajustada
para obter a inclinação correta e um posicionamento adequado.
Desaperte o parafuso da parte da perna usando a chave T. Ajuste a
inclinação do assento e volte a apertar o parafuso.
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Abdução e adução
Desaperte o parafuso dianteiro na parte da perna usando a chave. Mova a parte
da perna para a posição desejada e volte a apertar os parafusos quando estiver
na posição correta.

Neutra
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Encosto
Ajuste da parte traseira
Desaperte os parafusos assinalados a vermelho (4)
usando a chave e depois ajuste a altura
desejada.
Volte a apertar os parafusos quando atingir a
Altura desejada.

Reduzir a largura do encosto
Para reduzir a largura do assento,
retire a placa traseira e o forro do seu
Carseat Pro.
Depois, remova um máximo de 2 cm da
placa traseira. Pode cortar apenas a parte do
tronco, ou toda a placa.

IMPORTANTE! Nunca retire mais de 2 cm da placa traseira.
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Ajuste do suporte lateral
Desaperte os parafusos borboleta assinalados a vermelho (4) e depois ajuste a
largura, ângulo e altura desejados. Volte a apertar os parafusos depois de fazer
os ajustes.

Parafusos borboleta
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Apoio de Cabeça
Ajustar a altura do apoio de cabeça
 Desaperte o parafuso de ajuste (A).
 Ajuste a altura desejada.
 Por razões de segurança, é
impossível remover o apoio de
cabeça.
 Aperte o parafuso de ajuste.

Porca (D)

Parafuso (B)

Parafuso (A)

Ajustar a placa de suporte do
apoio de cabeça lateralmente
 Desaperte os parafusos de ajuste (B).
 Ajuste a posição desejada.
 Aperte os parafusos.

Parafuso (C)

Porca (D)
(A)
Porca (D)

Ajustes
 Retire as porcas de acabamento (D).
 Desaperte os parafusos de ajuste (C).
 Ajuste a altura e ângulo desejados.
 Aperte os parafusos (C).
 Volte a colocar as porcas (D).
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Suporte Pélvico
O suporte pélvico é montado nos encaixes de suporte pélvico da cadeira com os
parafusos, porcas e anilhas incluídos, conforme imagem. Aperte os parafusos
depois da montagem.

NOTA! Os suportes pélvicos devem ser colocados dentro do tubo de
segurança.
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Suporte Lombar
Acessórios extra, suporte lombar insuflável com bomba
Antes de montar o suporte lombar, ajuste o encosto como descrito anteriormente.





Remova o forro do encosto
Prenda o suporte lombar dentro do forro do encosto (aproximadamente no
local assinalado a vermelho na figura abaixo) com a ajuda do velcro.
Volte a colocar o forro.

Velcro

Suporte lombar insuflável
com bomba opcional

Manual de Instruções – Zitzi Carseat Pro

11

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

Patim
O velcro incluído deve ser colado à parte
de baixo da Carseat Pro. (Fig. 1). A borda
interior do velcro deve estar alinhada com
os buracos atrás, conforme mostra a figura.

Fig. 1

Primeiro, coloque o patim no assento
(Fig. 2).
Depois, coloque a sua Carseat Pro na parte
de cima da superfície do patim e
o mais próximo possível do encosto.
Certifique-se de que o Velcro fica bem preso
um ao outro.

Velcro

Ajustar o patim
O patim da Carseat pro é dobrável.
Para ajustar a altura do patim, desaperte
o parafuso e coloque-o na altura desejada.

Fig. 2
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Cinto Pélvico
Substituir o cinto pélvico
Parre as tiras pelas ranhuras assinaladas a vermelho na placa usando o método
Triglide (E).

E

NOTA! Não se esqueça de usar o cinto de segurança!
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Montar a Série de Suportes
Instalar os suportes superiores (A)
Empurre os suportes de montagem pela
parte inferior das ranhuras no perfil para a
posição desejada. Aperte os parafusos.

Suportes superiores (A)

Ajustar o suporte superior (A)
Desaperte os parafusos e ajuste a altura e
ângulo desejados. Ajuste a altura do suporte.
de modo que a direção de puxar fique um
pouco acima do ombro. Aperte os parafusos.
Montar os cintos
Passe as tiras pela ranhura superior e pela
fivela. Passe os pontos de fixação inferiores
do cinto pelo suporte inferior. Use as fivelas
Triglide incluídas (E).
E

Suporte inferior (B)
Monte os suportes de montagem inferiores
com os parafusos, porcas e anilhas incluídos
como mostra a figura (2). Aperte os parafusos.

Suportes inferiores (B)
Figura (2)

AVISO! Certifique-se de deixar espaço suficiente para o
pescoço. Verifique também a pressão das tiras e almofadas do
cinto e de que estão onde deveriam estar.
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Mesa
A mesa é colocada nos joelhos do paciente e montada com velcro (1) e (2) presa
à sua Carseat Pro conforme figura abaixo. O utilizador pode usar a mesa como
apoio de braço, quando desejável.
NOTA! Certifique-se de que a mesa não está demasiado justa ao
estômago do paciente, e de que está bem presa.

Velcro na parte da frente
da mesa

2

Tri-glide

1
Tri-glide
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Montar no Automóvel












A Zitzi Carseat Pro deve sempre
ser usada em conjunto com o cinto
de 3-pontos do carro.
O cinto deve ser colocado como
mostra a figura.
Coloque a Zitzi Carseat Pro no assento.
Certifique-se de que a Carseat Pro está
centrada.
Coloque a criança na Carseat Pro.
Passe o cinto de segurança em volta
da criança. O cinto pélvico deve ficar
em volta das ancas da criança,
debaixo dos encaixes vermelhos
(A).
Passe o cinto pelo eixo (junto do
ombro).
Depois, aperte o cinto, de forma a
ficar bem justo.
Solte a criança soltando o cinto de
segurança. A Zitzi Carseat Pro pode
ser deixada no carro, mas deve estar
Presa pelo cinto de segurança.

Use sempre o suporte do cinto
É muito importante passar
sempre o cinto de
segurança pelo suporte.

Estrutura tubular inferior
O cinto deve passar
debaixo dos encaixes
como mostra e depois
prender no encaixe.

(A)

NOTA! Quanto mais justo o cinto, mais segura ficará a criança em
caso de acidente. Se possível, certifique-se de que não há nenhum
casaco entre o cinto e as ancas da criança.
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Base Giratória
A base giratória é presa à parte de baixo da
Carseat Pro usando os parafusos (1), anilhas
(2) e porcas (3) incluídos, conforme mostra a
figura. As porcas de acabamento (4) são
colocadas após a montagem.
Coloque a base no assento e certifique-se de
que o encosto da sua Carseat Pro está o
mais perto possível do encosto do carro. A
parte traseira da base giratória pode ser
posicionada de forma que entre no assento
entre o assento e o encosto.
Para virar a sua Carseat Pro para uma melhor
posição de entrada e saída, puxe o botão
(assinalado a vermelho na figura) para cima
para o soltar e vire a cadeira.
Pode bloqueá-la em duas posições – com a
sua Carseat Pro voltada para a frente ou de
lado para o assento (posição de entrada e
saída).

1

Zitzi Carseat Pro
montada na base giratória
num automóvel.

NOTA! Certifique-se sempre de que a base está bloqueada antes
da entrada e saída e antes do início da viagem.

Neutra
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Instruções de Manutenção
Cuidado e Manutenção
o
Almofada e almofadas de cinto: 60 , lavagem a frio. Não seque na máquina de
secar. Partes de plástico e metal: Limpe a sujidade com um pano húmido. A
manutenção deve ser realizada com intervalos regulares e quando necessário.
Não se esqueça de retirar partes de tecido e forro antes de limpar. Pense no
meio ambiente! Por favor, use agentes desengordurantes biodegradáveis.
Verifique todas as partes móveis quanto a danos e troque-as se necessário.
Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos pelo telefone +46 11 16 18
00 ou pelo email info@anatomicsitt.com.
Reciclagem
Peça ou produtos usados devem ser desmontados e descartados. As peças
devem ser separadas por tipo de material, metal, plástico e combustíveis
(têxteis) (consulte a próxima página).
Combinações
Zitzi Carseat Pro é um produto aprovado ECE que pode ser combinado com
todos os acessórios descritos neste manual. A Zitzi Carseat Pro NÃO pode ser
combinada com outros produtos.
Peças de Reposição
Apenas podem ser usadas peças distribuídas pela Anatomic SITT AB.
Marcação
Zitzi Carseat Pro com os seus acessórios é um produto aprovado pela ECE. Um
número de série exclusivo está localizado na parte inferior da placa traseira (ver
a área assinalada a vermelho na figura). Este número de série deve ser indicado
em toda a correspondência relativa ao produto.



Esta é uma cadeira de automóvel universal. É
aprovada pelo regulamento ECE no. 44.04 para uso
geral em veículos e é adequada para a maioria dos
assentos de automóveis, mas não para todos.



A fixação adequada pode ser alcançada se o
fabricante do veículo reconhecer, no manual do
veículo, que está adaptado para a incorporação de
uma cadeira universal para o grupo de peso
especificado.



Esta cadeira foi classificada como universal sob
condições mais rigorosas do que as usadas em versões
anteriores de cadeiras para crianças que não possuem
este certificado.



Em caso de dúvida, contacte o fabricante desta
cadeira ou o seu distribuidor.
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Garantia
1 ano para defeitos de fabrico, com vigência a partir da data da compra. Garantia
apenas em produtos que não foram alterados pelo proprietário. A garantia não se
aplica a produtos que tenham sido expostos a uma colisão ou incidente
semelhante.
Resumo e Verificações
Continue a fazer regularmente as verificações descritas no respetivo ponto:
 Verifique regularmente se todos os parafusos estão bem apertados.
 Verifique regularmente os desgaste das correias e almofadas.
 Pode verificar os pontos acima sempre que o utilizador usar a Zitzi Carseat Pro.

Materiais
 Metal
Tubo de segurança, perfis, suporte do patim, suporte do apoio de cabeça,
encaixes do suporte pélvico, reforço da parte das pernas, suporte de ajuste de
inclinação do assento.
 Plástico
Parte do assento e encosto, mesa, plataforma do patim, partes das
pernas, suportes laterais e almofada do apoio de cabeça.
 Combustível
Forro e cinto pélvico.

Manual de Instruções – Zitzi Carseat Pro

19

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

SE

Anatomic SITT AB (tillverkare)
Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden
Tel +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05
Besöksadress
Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

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

FI

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

NL

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

