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PRODUKTO APŽVALGA

76cm-150cm

“Sperling-Fix i-Size”
VARTOTOJO VADOVAS
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15 mėnesių - 12 metų
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≤18 kg
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UNECE reglamentas Nr. R129
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PAVOJUS Naujagimio intarpas ⑫ susideda iš smūgį

Dėkojame, kad pasirinkote „AVOVA Sperling-Fix i-Size“, ad
užtikrintumėte saugią vaiko kelionę. Sėdynė buvo sukurta, išbandyta
ir patvirtinta pagal "Pagerintos vaikų apsaugos" reikalavimus (UNECE R129).
Patvirtinimo antspaudas E (apskritime) ir patvirtinimo numeris yra
ant oranžinės patvirtinimo etiketės (lipdukas ant vaiko sėdynės).
Vaikiška kėdutė skirta vaikui, kurio ūgis yra nuo 76 iki 150 cm,
maždaug nuo 15 mėnesių - 12 metų amžiaus. Jei ūgis yra tarp 135 cm
ir 150 cm, „Sperling-Fix i-Size“ gali neatitikti visų transporto
priemonių dėl žemo transporto priemonės stogo padėties pasirinktos
montavimo padėties pusėje.
Svarbu, kad jūs perskaitytumėte šį vartotojo vadovą PRIEŠ montuodami
kėdutę. Netinkamas sėdynės montavimas ir (arba) netinkamas
naudojimas gali pakenkti jūsų vaikui. Šis naudotojo vadovas turi būti
laikomas vaiko sėdynėje Vartotojo vadovo skyriuje ⑮ visada.

Šiame vadove naudojami šie simboliai:
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gali sukelti mirtį arba rimtą sužalojimą.
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ATSARGIAI ATSARGIAI nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei
nesisaugoma, gali sukelti smulkius ar vidutinio sunkumo sužeidimus.
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sukels mirtį arba rimtą sužalojimą.

ĮSPĖJIMAS ĮSPĖJIMAS nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei nesisaugoma,
19

BENDRA SAUGOS INFORMACIJA
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PAVOJUS „AVOVA Sperling-Fix i-Size“ yra patvirtintas nuo 76 cm
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iki 150 cm aukščio, nukreipta į priekį.

Pagaminta Vokietijoje

PAVOJUS Naudokite galinėje sėdynėje: Perkelkite priekinę sėdynę į
priekį pakankamai toli, kad vaiko kojos negalėtų pasiekti priekinės
sėdynės atlošo, nes tai yra saugesnė.

ĮSPĖJIMAS “Sperling-Fix i-Size” kietos ir plastikinės dalys turi būti taip
išdėstytos ir sumontuotos, kad kasdienio transporto priemonės naudojimo
metu jos nebūtų kliūtis transporto priemonės sėdynės arba durų.
ATSARGIAI Naudojant vaikišką kėdutę automobilio sėdynėse gali
atsirasti dilimo požymių. Siekiant to išvengti, gali būti naudojamos
automobilių sėdynių apsaugos priemonės.

PAVOJUS “AVOVA Sperling-Fix i-Size” gali būti naudojamas tik tose

1. Pečių diržo kreipiamasis

7. 5 taškų diržų reguliatorius

13. Galvos atramos reguliavimo rankenėlė

19. Sėdynė

2. Krūtinės pagalvėlė

8. Atlošo reguliavimo rankena

14. Top Tether

20. ISOFIX Įdedamas kreipiamasis

3. 5 taškų diržų sagtis

9. Diržų reguliavimo mygtukas

15. Vartotojo vadovo skyrius

21. ISOFix tvirtinimo taškai (automobilis)

4. Juosmens diržo kreipiamasis

10. Sėdynės pagalvėlė

16. Top Tether reguliatorius

22. Atlošas

5. ISOFIX indikatorius

11. 5 taškų diržas

17. Top Tether kablys

23. Integruota apsauga nuo šoninio smūgio

6. ISOFIX atleidimo svirtis

12. Mažo vaiko įdėklas

18. ISOFIX jungtis

24. Galvos atrama

“AVOVA Sperling-Fix i-Size” gali būti montuojamas į priekį, ﬁksuojant
ISOFIX jungtis ⑱ prie ISOFIX tvirtinimo taškų 21 ir prijungus “Top
Tether” ⑭ prie automobilio “Top Tether” tvirtinimo taško. Tai
suderinama su visuotinėmis sėdimųjų vietų transporto priemonėmis.
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1. Įstatykite ISOFIX įterpimo kreipiklius
⑳ į transporto priemonės ISOFIX
tvirtinimo taškus 21 .

transporto priemonėse, kuriose yra ISOFIX tvirtinimo taškai 21 ir Top
Tether tvirtinimo taškas 76cm - 100cm ūgio vaikams.

PAVOJUS Jei jūsų vaikas yra žemesnis nei 100cm naudokite tik 5
taškų diržus ⑪ kad priegtumėte savo vaiką. Kai jūsų vaiko ūgis yra
100cm ir daugiau, privalote naudoti transporto priemonės 3 taškų diržą.

PAVOJUS Kai vaikas yra aukštesnis nei 150 cm arba vaiko pečių viršija
aukščiausią diržo kreiptuvo padėtį, vaikas turi pasukti į sėdynę, tinkančią
aukštesniems vaikams, kuri galėtų būti transporto priemonės sėdynė.

3. Nustatykite vaikiškos kėdutės padėtį ir
sujunkite abi vaikiškos kėdutės ISOFIX
jungtis ⑱ į transporto priemonės ISOFIX
tvirtinimo taškus 21 per ISOFIX įterpimo
kreipiklius ⑳ .

Perskaitykite savo vadovą.

PAVOJUS Įsitikinkite, kad visi keleiviai yra informuoti apie tai, kaip
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apsaugoti. Neužtikrintas bagažas gali sukelti sunkius sužalojimus
vaikams ir suaugusiems nelaimingų atsitikimų atveju.
ATSARGIAI Nenaudokite jokių agresyvių valymo priemonių, galinčių
pakenkti vaikiškos kėdutės konstrukcinei medžiagai.

ATSARGIAI Rekomenduojama montuojant naudoti „ISOFIX“ įterpimo
vadovus. Jie padeda išvengti transporto priemonės sėdynės pažeidimų.
Jei transporto priemonės sėdynę galima sulankstyti, prieš tai atlikdami
nuimkite „ISOFIX“ įterpimo kreipiklius.

PAVOJUS „AVOVA“ rekomenduoja, kad vaikiškos kėdutės nebūtų
perkamos ar parduotos naudotos.
PAVOJUS NENAUDOKITE vaikiškos kėdutės ilgiau nei 12 metų.
Atsižvelgiant į senėjimą, medžiagos kokybė gali pasikeisti.
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ĮSPĖJIMAS NENAUDOKITE namuose. Ji nebuvo skirtas naudoti
namuose ir gali būti naudojamas tik transporto priemonėje.
PAVOJUS Jei abejojate, pasitarkite su automobilio sėdynių
gamintoju arba pardavėju.

3
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MONTAVIMAS

PASIRUOŠIMAS

Nuimkite transporto priemonės sėdynių galvos atramą arba perkelkite
ją į aukščiausią padėtį, kad ji nekliudytų vaiko sėdynės atlošo 24
aukščiausioje padėtyje.

PAVOJUS Įsitikinkite, kad transporto priemonės sėdynė, kurioje
yra įrengta vaikiška sėdynė, yra dešinėje, jei transporto priemonės
sėdynė yra grįžtama.

6

2. Pozicija “Sperling-Fix i-Size” ant
tinkamos transporto priemonės
sėdynės, paliekant pakankamai vietos
tarp vaiko sėdynės ir transporto
priemonės sėdynės atlošo. Įstatykite
“Top Tether” ⑭ automobilio sėdynės
užpakalinėje dalyje. Ištraukite vieną
ISOFIX atleidimo svirtį ⑥ kol išgirsite
aiškų “klik” garsą. Tada atleiskite svirtį
atgal į pradinę padėtį ir vėl traukite
svirtį, kol ISOFIX jungtis ⑱ visiškai
išsiplės. Kito ISOFIX atleidimo svirtelio
veiksmai pakartojami, norint išplėsti
kitą ISOFIX jungtį.

5. Laikykite nuspaustą žemyn mygtuką
ant Top Tether reguliatoriaus ⑯ .
Patraukite juostą ant kablio galo, kad
gautumėte norimą “Top Tether” ilgį.

PAVOJUS “Sperling-Fix i-Size” yra pritaikytas 100cm - 150cm ūgiui
nenaudojant ISOFIX jungties ⑱ ir Top Tether ⑭ transporto priemonėse.
AVOVA primygtinai rekomenduoja naudoti ISOFIX ir Top Tether visais
atvejais, kai įmanoma, siekiant užtikrinti maksimalų saugumą.
PAVOJUS Suderinamas su universaliomis sėdynėmis transporto
priemonėse. Norėdami sužinoti tinkamas savo transporto priemonės
padėtis, perskaitykite savo transporto priemonės vadovą.
PAVOJUS Niekada nepalikite vaiko kėdutėje be priežiūros.
PAVOJUS Niekada nesaugokite savo vaiko ar vaiko sėdynės su 2 taškų
diržu, nes tai gali sukelti sunkius sužalojimus ar mirtį avarijos atveju.

ĮSPĖJIMAS Vaikiška kėdutė visuomet turi būti pritvirtinta, kai ji yra
transporto priemonėje, net jei ir nevežate vaiko, naudojant ISOFIX
tvirtinimo taškus 21 ir Top Tether tvirtinimo tašką arba transporto
priemonės 3 taškų diržą.

ĮSPĖJIMAS The child seat needs to be checked regularly to ensure all
the parts are functioning correctly and free from any damages.

PAVOJUS Please dispose of your seat in the event of any vehicle
and/or violent collision as the child seat may be damaged but the
damage may not be immediately visible.
PAVOJUS Nenaudokite tepalų ir jokiu būdu nekeiskite savo “Sperling-Fix
i-Size”, nes tai gali rimtai paveikti jo galimybes apsaugoti jūsų vaiką.
ĮSPĖJIMAS Nelieskite vaikų sėdynės intensyvaus tiesioginio saulės
spindulių. Jei intensyvios tiesioginės saulės šviesos, vaiko sėdynė arba
kai kurios vaiko kėdutės dalys gali būti labai karštos, tai gali pakenkti vaikui.

PAVOJUS Įsitikinkite, kad vaiko sėdynės atlošas 22 paliečia
automobilio sėdynės atlošą, o transporto priemonės sėdynės atlošas
stumia vaikią sėdynę toli nuo transporto priemonės sėdynės atlošo.
Galite sureguliuoti ar net nuimti transporto priemonės sėdynės galvos
atramą, jei reikia.
PAVOJUS Užtikrinkite, kad ISOFIX indikatoriai ⑤ ir Top Tether
reguliatorius ⑯ rodo žalios spalvos ženklus po instaliavimo.
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atsegti vaiką nelaimės atveju.

ĮSPĖJIMAS Patikrinkite, ar bagažas ar kiti objektai yra tinkamai

absorbuojančios putos ir jis turi būti naudojamas, kol vaikui sukaks 2-eri
metai. Nuo 2 metų amžiaus galima pašalinti naujagimio intarpą. Galvos
atlošo dangą sudaro papildoma smūgį absorbuojanti puma iš abiejų pusių.
Ši puta naudojama, kol vaikui sukanka 4 metai. Nuo 4 metų amžiaus
leidžiama pašalinti šią putą nuo galvos atlošo dangos.

PAVOJUS PAVOJUS nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei nesisaugoma,
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ĮVADAS

PAVOJUS Turi būti girdimas “klik”

Klik!

6. Prijunkite Top Tether kablį ⑰ prie
transporto priemonės Top Tether
tvirtinimo taško. Jūsų automobilio “Top
Tether” tvirtinimo taškas yra vienoje iš
pozicijų, parodytų kairėje esančiame
paveikslėlyje. Jei kyla abejonių, perskaitykite
savo transporto priemonės vadovą.
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garsas, kai ISOFIX jungtys sėkmingai
užﬁksuoja transporto priemonės ISOFIX

5

tvirtinimo taškus. Patikrinkite ir
užtikrinkite, kad žali ženklai yra matomi
abejuose ISOFIX indikatoriuose ⑤ .

4. Tvirtai pritvirtinkite vaikišką sėdynę
link transporto priemonės sėdynės atlošo
kuo toliau, kol ji atsilieka nuo transporto
priemonės sėdynės atlošo.

PAVOJUS Patikrinkite, ar vaikų
sėdynė yra tinkamai prijungta, bandydami
ištraukti ją iš abiejų pusių.

ATLOŠO REGULIAVIMAS
8

14

PAVOJUS Top Tether taškas visada
turi ženklą, kaip nurodyta toliau:

7. Patraukite laisvą Top Tether galą ⑭
kad įtemptumėte.
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14

PAVOJUS Žalias indikatorius turi
būti matomas “Top Tether” reguliatoriuje
⑯ kai “Top Tether” yra tinkamai
įtemptas.

8

“AVOVA Sperling-Fix i-Size” turi 3 atlošo
pozicijas. Kai kuriose transporto
priemonėse, gali reikėti atlaisvinti “Top
Tether” ⑭ prieš pakoreguojant atlošo
poziciją ir nepamirškite pakartotinai
įtempti "Top Tether" po atlošo padėties
koregavimo. Norėdami pakoreguoti
pasvirimo padėtį, laikykite nusileidimo
reguliavimo rankeną ⑧ ir nulenkite
sėdynės pagalvę stumdami ir traukdami ją
atgal ir priešais sėdynės pagrindą, kad
pasiektumėte pageidaujamą atlošo
poziciją. Tada atleiskite pasvirimo
reguliavimo rankeną, kad įsitikintumėte,
jog pasvirimo padėtis teigiamai įjungta.

PAVOJUS Visada atleiskite "Top Tether", nuspaudę ir laikydami "Top
Tether" reguliavimo ⑯ mygtuką ir traukdami "Top Tether" iš kablio galo.
Po to, kai atlošas pakoreguojamas į norimą padėtį, užveržkite “Top
Tether”, traukdami “Top Tether” iš laisvojo galo.

5

VAIKO PASODINIMAS

PRIEŠ PRISEGDAMI VAIKĄ SUREGULIUOKITE GALVOS
ATRAMĄ.
24
1

5. Ištraukite 5 taškų diržų reguliatorių
⑦ kol diržai tvirtai užsiﬁksuos jūsų
vaiką.

A. VAIKO TVIRTINIMAS SU 5 TAŠKŲ DIRŽU.

1. Pasodinkite savo vaiką į kėdutę.
2. Galvos atrama 24 turi būti
sureguliuojama taip, kad diržo diržas ①
būtų tiesiai virš vaiko pečių.

26

1. Laikykite nuspaudę diržų reguliavimo
mygtuką ⑨ ir traukite pečių diržus 26
kuo daugiau link savęs. Patikrinkite, ar
traukite pečių diržus po krūtinės
liemenėmis, kaip parodyta.

PAVOJUS Po suveržimo patikrinkite

7

ar nė vienas iš dirželių nėra susisukęs.
6. Galų gale traukite abi krūtinės
pagalvėles iki galo.

9

24

naudojančiam “Sperling-Fix i-Size”, turi

3. Pasodinkite savo vaiką į “Sperling-Fix
i-Size”. Apjuoskite pečių diržus 26 per
savo vaiko pečius ir užﬁksuokite sagties
liežuvėlius 25 kartu. Sujunkite
liežuvėlius į sagties korpusą.

25

PAVOJUS Vaikui augant, reikės retkarčiais sureguliuoti vaiko sėdynės
galvos atramą. Vaiko pečiai turi būti tik po pečių diržo kreiptuvu ① .
PAVOJUS Galvos atrama turi 9 padėtis 24 . Jūs galite naudoti 4
žemiausias pozicijas 5 taškų diržų ⑪ režimu. Jei galvos atramos
aukščiausia pozicija yra su 5 taškų diržu ir jūs nebegalite laikyti vaiko

4. Traukite abu pečių diržus, 26 kad
galėtumėte priveržti juosmens diržus
27 .

26

pečių, tai reiškia, kad jūs turėtumėte naudoti savo transporto priemonės
3-jų taškų diržą. Nuimkite 5 taškų diržus pagal 7 skyriuje pateiktas
instrukcijas. Tada galvos atrama gali būti pakelta į 5 papildomas
aukštesnes pozicijas.
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PAVOJUS Patikrinkite, ar juosmens
diržas nėra nusidėvėjęs taip, kad vaiko
dubens tvirtai įsitrauktų.

4. Atidarykite vartotojo vadovo skyrių
⑮ vaikiškos kėdutės užpakalinėje
dalyje. Laikykite jungiamąjį elementą
32 ir atsargiai ištraukite iš jo 26
peties dirželį. Bus patogiau jei šiek tiek
atlaisvinsite jei atlaisvinsite 5 taškų
diržų reguliatorių. Nenumeskite
jungiamojo elemento ir įstatykite į tam
skirtą vietą, tada pritvirtinkite 5 taškų
diržų reguliatorių.

PAVOJUS Užtikrinę savo vaiką, prieš kelionę patikrinkite
žemiau:
1. Vaikiška kėdutė yra tinkamai apsaugota. Juosmens diržas 29 eina į
juosmens diržo kreiptuvą ④ abejose sėdynės pagalvėlės pusėe ⑩ .
2. Pečių diržas 28 eina į juosmens diržo kreiptuvą ④ transporto
priemonės 3 taškų diržo sagties šone 30 ir pečių diržas eina ① į kitą
galvos atramos pusę 24 .

26

15
32

3. Transporto priemonės 3 taškų diržas yra sandarus, o ne susuktas. Trijų
taškų diržo sagtis 30 neturi būti nustatoma juostos diržo kreiptuvuose ④ .

2. Patraukite ISOFIX atleidimo svirtį iš abiejų pusių, kad atlaisvintumėte
ISOFIX jungtis. Dabar galite nuimti vaikišką kėdutę.

5. Atrakinkite ir atskirkite krūtinės
pagalvėlių sagtį 33 .

33

IR ĮRENGIMAS

1. Išmontuokite savo transporto
priemonės vaikišką kėdutę. Žr. 6
skyriuje pateiktas instrukcijas.

3

2. Paspauskite raudoną mygtuką ant
diržų sagties ③ ir atidarykite diržą.
3. Reguliuokite galvos atramą
aukščiausiai, kai krūtinės lizdo jungtis
sustabdo galvos atramą nuo tolesnio.

26

2

6. Iš sėdynės priekio, traukite pečių
diržą 26 o krūtinės antgalis ②
ištraukiamas iš vaikų sėdynės atlošo
lizdo.

Klik!

29

4

turi būti naudojamas, kol vaikui sukaks 2-eri metai. Nuo 2 metų amžiaus
galima pašalinti naujagimio intarpą. Galvos atlošo dangą sudaro
papildoma smūgį absorbuojanti puma iš abiejų pusių. Ši puta
naudojama, kol vaikui sukanka 4 metai. Nuo 4 metų amžiaus leidžiama
pašalinti šią putą nuo galvos atlošo dangos.

ATSARGIAI Patikrinkite, ar saugos diržai yra nuimami, o kitos
saugos diržų dalys yra tinkamai laikomos pagal 7 skyriuje pateiktas
instrukcijas.

7. Uždėkite liežuvį 25 į griovelį už
dangtelio ir paslėpkite pečių dirželį ir
pečių juostą už dangtelio.

3

3. Kitą sėdynės pagalvėlę padėkite diržo
segtuko dalį 29 į raudoną juostos diržo
kreiptuvą ④ .

29

turi būti kiek įmanoma žemesnė už abiejų
pusių vaiko šlaunis, kad būtų užtikrinta
geriausia apsauga.

4

8 PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

9 GARANTIJA

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

1. „AVOVA Sperling-Fix i-Size“ suteikia 2 metų garantiją nuo pirkimo.
Produktas turėtų būti naudojamas pagal šį vartotojo vadovą. Bet kokia
žala, kurią sukelia veiksmai ne pagal šio vartotojo vadovo instrukcijas,
panaikins garantiją.

PAVOJUS Vaikiška kėdutė neturi būti naudojama be AVOVA sėdynės
užvalkalo arba be mažo vaiko įdėklo, jei tai reikalinga pagal vaiko amžius (<
2 metai). Užvalkala yra saugos funkcija, kurią galima pakeisti tik
originaliu „AVOVA“ užvalkalu.

1. Pakelkite galvos atramą į aukščiausią
padėtį. Atlaisvinkite užvalkalo kabliukus
36 prie juosmens diržo ir elastines
juosteles 37 sėdynės priekyje abejose
pusėse. Tada nuimkite sėdynės užvalkalą.

36
37

2. Prašome tinkamai saugoti savo pirkimo įrodymą dėl garantijų
pretenzijų.
3. Niekada nenaudokite trečiųjų šalių techninei priežiūrai, taisymui ar
modiﬁkavimui, kitaip garantija nebus taikoma. Visada pasikonsultuokite
su „AVOVA“ prekybos atstovais.
Jei turite daugiau klausimų dėl vaikiškos kėdutės naudojimo,
nedvejodami susisiekite su mumis:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany
T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

10 IŠMETIMAS

10. Nuleiskite tarpukojo dalį žemiau
sėdynės užvalkalo. Dabar diržai nuimti.
Galite vėl uždėti sėdynės užvalkalą.

5. TAŠKŲ DIRŽŲ MONTAVIMAS.

PAVOJUS Patikrinkite, ar peties
diržas 28 yra virš jūsų vaiko apykaklės, o
ne ant jo/jos kaklo.

5. Pirmiausia ištraukite peties diržo dalį,
kad vaiko kūnas būtų pašalintas iš juostos
dalies. Tada patraukite diržo 28 dalį virš
vaikų sėdynės, kad pašalintumėte likusį
šliužą.

PAVOJUS Juosmens diržo dalis 29

UŽVALKALO NUĖMIMAS IR UŽDĖJIMAS

9. Atidarykite ir laikykite sagties
laikymo dangtelį 35 po sėdynės
užvalkalu. Stumkite sagtį per užvalkalo
angą ir įdėkite ją į sagos laikymo vietą.
Tada uždarykite saugojimo dangtelį.

ĮSPĖJIMAS Jei peties diržo kreiptuvas ① paslėptas atlošu 22 ,
užﬁksuokite galvos atlošą 24 aukštyn, kad būtų galima lengvai
pritvirtinti diržo sekciją 28 į pečių diržo kreiptuvą o tada pakreipkite
galvos atramą ⑨ į reikiamą aukštį.

28

Galbūt norėsite laikas nuo laiko nuimti ir išplauti užvalkalą. Galbūt
norėsite užvalkalą iš karto nuimti ir nuplauti, prašome tai daryti su
švelniu plovikliu ir švelnioje skalbimo mašinos programoje (30⁰C).
Žr. ant užvalkalo plovimo etiketės. Plastmasines dalis galima valyti
švelniu muilu ir vandeniu.

25

34

2. Padėkite diržo dalį 28 ir juosmens
diržo dalį 29 esančią transporto
priemonės saugos diržo sagties šone
30 į sėdynės pagalvėlės raudoną juostos
diržo kreiptuvą ④ juostos diržo
kreiptuvą.

30

B. VAIKO TVIRTINIMAS SU 3 TAŠKŲ TRANSPORTO
PRIEMONIŲ DIRŽU.

35

7 5 TAŠKŲ TVIRTINIMO SISTEMOS NUĖMIMAS

28

būti naudojamas mažo vaiko įdėklą. Įdėklas yra iš anksto sumontuotas
ant jūsų vaiko kėdutės ir taip pat yra atsarginių dalių iš AVOVA
pardavėjų.
Naujagimio intarpas (12) susideda iš smūgį absorbuojančios putos ir jis

8. Išimkite 5 taškų diržų sagties ③
korpusą iš tarpkojo dalies 34 .

6 NUĖMIMAS
1. Nuimkite Top Tether iš savo automobilio.

yra 1 sluoksnis aukštos kokybės
putplasčio pagrindinėje srityje, iš kairės
ir dešinės pusės.
Jaunesnio amžiaus vaikui (< 2 metai)

2. Paspauskite raudoną 5 taškų saugos
diržų sagties ③ mygtuką, kad
ištrauktumėte jį.

3

25

31

1

"Sperling-Fix i-Size" sukurtas su unikaliu
įdėklu mažam vaikui ⑫ , kurio sudėtyje

12

4. Laikydami galvos atramos reguliavimo
rankeną ⑬ , perkelkite atrakintą galvos
atramą 24 iki pageidaujamo aukščio.
Atleiskite rankenėlę, kad užﬁksuotumėte
galvos atramą.

4. Pečių diržą įkiškite 28 į galvos
atramos raudoną pečių diržo kreiptuvą
kol jis visiškai prigludęs peties diržo
kreipiamojoje dalyje o užraktas 31 yra
uždarytas, o pečių diržas nėra susuktas.

28

Norint optimaliai apsaugoti savo vaiką,

3. Pasukite ir laikykite galvos atramos
reguliavimo rankeną ⑬ galvos atramoje,
kuri atrakina galvos atramą.

13

1. Padėkite transporto priemonės 3-jų
taškų diržą priešais vaiko ir paspauskite
diržą į automobilio sagtį. Įsitikinkite,
kad 3 taškų diržas nėra susuktas.

2. Ištraukite iš plastikinės dalies galvos
atramos užvalkalą. Tada atleiskite kilpas
už galvos atramos užvalkalo.

Uždėkite diržus atvirkštine tvarka. Jei turite klausimų, kreipkitės į
AVOVA dėl pagalbos.
Užvalkalą pradėkite vilkti išvirkščia puse.

Jei reikia išmesti vaikišką kėdutę, prašome daryti tai pagal vietinius
atliekų tvarkymo reikalavimus. Jei turite kitų klausimų, kreipkitės į savo
bendruomenės atliekų tvarkymo įstaigą ar savo miesto administraciją.

