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PRODUKTA PĀRSKATS

76cm-150cm

Sperling-Fix i-Size
Lietotāja rokasgrāmata

13

24

15 mēneši-12 gadi
5

≤18 kg
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ANOEEK noteikumi nr. R129
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BRĪDINĀJUMS norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja
netiek novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietnu ievainojumu.
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UZMANĪBU UZMANĪBU norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja netiek

8
7
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Izgatavots Vācijā

BRĪDINĀJUMS

Lūdzu, nepakļaujiet bērna sēdekli intensīviem tiešiem
saules stariem. Ja ir intensīvi tiešie saules stari, bērnu sēdeklis vai
dažas bērnu sēdekļa daļas var kļūt ļoti karstas, kas var kaitēt bērnam.
BĪSTAMI Lietojiet aizmugurējā sēdeklī: Pārvietojiet priekšējo
sēdekli uz priekšu pietiekami tālu, lai bērna kājas nevarētu aizsniegt
priekšējā sēdekļa atzveltni, saskaņā ar drošības noteikumiem.

Sperling-Fix i-Size izturīgās detaļas un plastmasas
komponenti ir jānovieto un jāuzstāda tā, lai transportlīdzekļa ikdienas
lietošanās laikā tās netiktu pakļautas sēdekļa kustībai vai neiekļūtu
transportlīdzekļa durvīs.
BRĪDINĀJUMS

7. 5-punktu drošības jostas regulētājs

13. Galvas balsta regulēšanas rokturis 19. Sēdekļa pamatne

2. Krūškurvja polsterējums

8. Leņķa regulēšanas rokturis

14. Augšējais stiprinājums

20. ISOFIX ieliktņa fiksators

3. 5-punktu drošības jostas sprādze

9. Jostas regulēšanas poga

15. Lietotāja pamācības nodalījums

21. ISOFix stiprinājuma punkti (automobiļi)

4. Drošības jostas vadotne

10. Sēdekļa spilvens

16. Augšējā stiprinājuma regulētājs

22. Muguras balsts

5. ISOFIX indikators

11. 5-punktu drošības josta

17. Augšējā stiprinājuma āķis

23. Integrēta sānu trieciena aizsardzība

6. ISOFIX atbrīvošanas svira

12. Mazo bērnu aizsarg-ieliktnis

18. ISOFIX savienotājs

24. Galvas balsts

BĪSTAMI Lūdzu, ja automašīnas sēdekļi ir pielāgojami,
pārliecinieties, ka automašīnas, kurā ir ievietots bērna sēdeklis,
sēdekļi ir taisnā pozīcijā.
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NOVIETOŠANA

SAGATAVOŠANĀS

Noņemiet automašīnas sēdekļu galvas balstu vai pārvietojiet to
uz augstāko pozīciju, lai neiejauktos bērna sēdekļa galvas balstu
24 augstākajā pozīcijā.
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2. Novietojiet Sperling-Fix i-Size uz
piemērota transportlīdzekļa sēdekļa,
atstājot pietiekami daudz vietas
starp bērnu sēdeklīti un
transportlīdzekļa sēdekļa atzveltni.
Novietojiet augšējo stiprinājumu ⑭
transportlīdzekļa sēdekļa aizmugurē.
Pavelciet vienu no ISOFIX
atbrīvošanas svirām ⑥ , līdz
dzirdams skaidrs "klikšķis". Tad
atbrīvojiet sviru atpakaļ tā sākotnējā
stāvoklī un pavelciet to vēlreiz, līdz
ISOFIX savienotājs ⑱ tiek pilnībā
izvilkts. Atkārtojiet darbības ar otru
ISOFIX atbrīvošanas sviru, lai arī
otrs ISOFIX savienotājs tiek pilnībā
izvilkts.

transportlīdzekļos, kas ir aprīkoti ar ISOFIX stiprinājuma punktiem 21
un augšējā stiprinājuma punktu. Sēdeklītis ir paredzēts bērniem no 76
cm līdz 100 cm.
BĪSTAMI Ja bērna augums ir mazāks par 100 cm, izmantojiet
tikai 5-punktu drošības jostu ⑪, lai nodrošinātu bērna pareizu
pozīciju sēdeklītī. Kad bērna augums sasniedz 100 cm un vairāk,
jums ir jāizmanto transportlīdzekļa 3-punktu drošības josta.
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5. Turiet piespiestu pogu uz augšējā
stiprinājuma ⑯ . Pavelciet
stiprinājumu pēc āķa gala, lai iegūtu
vēlamo augšējā stiprinājuma garumu.

BĪSTAMI

5

Ja ISOFIX savienotāji ir
veiksmīgi nostiprināti transportlīdzekļa
ISOFIX stiprinājuma punktā, ir
dzirdams "klikšķis". Pārbaudiet un
pārliecinieties, ka zaļās atzīmes ir
redzamas abos ISOFIX indikatoros
⑤.

4. Piespiediet bērnu sēdeklīti stingri
pret transportlīdzekļa sēdekļa
atzveltnes pēc iespējas tālāk, līdz tas
atrodas pret transportlīdzekļa sēdekļa
atzveltni.
BĪSTAMI Lūdzu, pārbaudiet, vai
bērnu sēdeklis ir droši savienots,
mēģinot to izvilkt no abām pusēm.

BĪSTAMI Kad bērns ir garāks par 150 cm, vai bērna pleciem
pārsniedz plecu jostas vadītāja augstāko pozīciju, bērnam ir jāmaina
sēdekli ①, kas piemērots garākiem bērniem, tas varētu būt
automašīnas sēdeklis.
BĪSTAMI Jauna bērna ieliktnis ⑫ satur triecienu absorbējošās
putas, un tas ir jāizmanto, lŤz bērns sasniegs 2 gadu vecumu.
Kad bērns ir sasniedzis 24 mēnešu vecumu, ir atļauts izņemt mazu
bērnu ieliktni. Galvas balsta pārsegā abās pusēs ir iestrādāts
papildu amortizējošo putu slānis. Šų putas ir jāizmanto, lŤz bērns
sasniegs 4 gadu vecumu. Kad bērns ir sasniedzis 48 mēnešu
vecumu, šo putu slāni no galvas balsta pārsega ir atļauts izņemt.

BĪSTAMI Sperling-Fix i-Size ir piemērots un apstiprināts
lietošanai bērniem no 100 cm līdz 150 cm, neizmantojot ISOFIX
savienotāju ⑱ un augšējo stiprinātāju ⑭ transportlīdzekļos. Lai
nodrošinātu maksimālu drošību, AVOVA stingri iesaka vienmēr un
visu laiku izmantot ISOFIX un augšējo stiprinātāju.
BĪSTAMI Savietojams ar universālajām sēdvietām automašīnās.
Lai ievietotu sēdeklīti, ņemot vērā jūsu transportlīdzekļa piemērotās
pozīcijas, lūdzu, lasiet transportlīdzekļa rokasgrāmatu.
BĪSTAMI

Nekad neatstājiet savu bērnu bez uzraudzības bērna sēdeklī.

BĪSTAMI

Nekad nenodrošiniet bērnu vai bērnu sēdeklīti ar 2-punktu
drošības jostu, jo negadījumā var rasties smagi savainojumi vai nāve.
BRĪDINĀJUMS Sēdeklītis, kas atrodas transportlīdzeklī, vienmēr ir
jānostiprina, pat ja bērns netiek pārvadāts. Ir jāizmanto ISOFIX
stiprinājumu punkti 21 un augšējais stiprinājuma punkts vai
transportlīdzekļa 3-punktu drošības josta.
BRĪDINĀJUMS Bērnu sēdekli regulāri jāpārbauda, lai nodrošinātu, ka
visas daļas ir funkcionālas un bez jebkādiem bojājumiem.

BĪSTAMI Lūdzu, iznīciniet savu sēdekli jebkurā automašīnas
un/vai vardarbīgā sadursmē, jo bērnu sēdeklolis var tikt bojāts, bet
bojājumi var nebūt uzreiz redzami.
BĪSTAMI Neizmantojiet smērvielas un nekādā veidā
nepārveidojiet Sperling-Fix i-Size sēdeklīti, jo tas varētu nopietni
ietekmēt tā spēju aizsargāt jūsu bērnu.

BĪSTAMI Pārliecinieties, vai bērnu sēdekļa atzveltne 22
saskaras ar automašīnas sēdekļa atzveltni un automašīnas sēdekļa
galvas balsts nestumj bērnu sēdekli no automašīnas sēdekļa
atzveltnes. Jūs varat pielāgot vai pat noņemt automašīnas sēdekļa
galvas balstu, ja nepieciešams.
BĪSTAMI Pārliecinieties, ka pēc uzstādīšanas gan ISOFIX
indikatori ⑤ , gan augstākā stiprinājuma regulators ⑯ rāda zaļo
atzīmi.
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UZMANĪBU Ieteicam, ka izmantojiet ISOFIX ieliktņa vadotnes, lai
palīdzētu novietošanā. Tas palīdz novērst bojājumus automašīnas
sēdekļiem. Ja automašīnas sēdekļus var saliektu, noņemiet
ISOFIX ieliktņa vadotnes pirms to darāt.

pārdot lietotus.
BĪSTAMI Neizmantojiet bērna sēdekļus vairāk nekā 12 gadus.
Nevecošanas dēļ materiāla kvalitāte vai mainīties.
BRĪDINĀJUMS Nelitojiet mājās. Tas nav paredzēts lietošanai mājās, un
to var izmantot tikai automašīnā.
BĪSTAMI Ja rodas šaubas, konsultējieties ar automašīnas
sēdekļa ražotāju vai ar mazumtirgotāju.
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Klikšķis!

UZMANĪBU

Nelietojiet jebkādus korodējošus tīŗīšanas produktus,
kas var kaitēt bērna sēdekļa konstrukcijas materiāliem.
BĪSTAMI AVOVA iesaka, ka bērna sēdekļus nevar nopirkt vai

1. Ievietojiet ISOFIX ieliktņa
vadotnes ⑳ transportlīdzekļa
ISOFIX stiprinājuma punktos 21 .

BĪSTAMI AVOVA Sperling-Fix i-Size ir apstiprināts augstumam
76-150cm virzienā uz priekšu vērstā virzienā.
BĪSTAMI AVOVA Sperling-Fix i-Size var izmantot tikai

3. Noregulējiet bērnu sēdeklīti un
nostipriniet abus bērnu sēdeklīša
ISOFIX savienotājus ⑱ , savienojot
tos ar transportlīdzekļa ISOFIX
stiprinājuma punktiem 21 caur
ISOFIX ievietošanas vadotnēm ⑳ .

AVOVA Sperling-Fix i-Size var uzstādīt ar skatu uz priekšu,
savienojot ISOFIX savienotājus ⑱ uz ISOFIX stiprinājumu punktus
21 un savienojot augšējo regulētāju ar transportlīdzekļa augšējo

nobrāzuma zīmi. Jūs laipni lūdzam izmantot AVOVA automašīnas sēdekļu
aizsargus piederuma diapazonā, lai aizsargātu savus automašīnas sēdekļus..

BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka bagāža vai citi priekšmeti ir pareizi
nostiprināti. Nedrošināta bagāža varbūt izraisīt smagus ievainojumus
bērniem un pieaugušajiem negadījumā.

PARASTA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

1. Plecu jostas vadotne

UZMANĪBU Lietojot bērnu sēdekli, automašīnas sēdekļi varbūt rādīt

BĪSTAMI Pārliecinieties, ka visi pasažieri zina, kā atlaist savu
bērnu negadījumā.

novērsta, var izraisīt nelielu vai vieglu ievainojumu.

20
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stiprinājuma punktu. Savietojams ar universālajām sēdvietām
automašīnās. Lūdzu, lasiet rokasgrāmatu.

BĪSTAMI BĪSTAMI norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja netiek
novērsta, radīs nāvi vai nopietnu ievainojumu.
BRĪDINĀJUMS
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5
6

Paldies, ka izvēlējāties AVOVA Sperling-Fix i-Size, lai nodrošinātu
bērna drošu braucienu. Sēdeklis ir konstruēts, pārbaudīts un
sertificēts saskaņā ar Uzlabotas Bērnu Ierobežošanas Sistēmas
(UNECE R129). Apstiprinājuma zīmogs E (aplī) un apstiprinājuma
numurs atrodas oranžā apstiprinājuma etiķetē (uzlīme uz bērnu
sēdekļa). Bērnu sēdekls ir paredzēts bērnam, kura augstums ir
76-150 cm, vecumā no 15 mēneši - 12 gadi. Ja to izmanto
augstumā no 135 cm līdz 150 cm, Sperling-Fix i-Size var nebūt
piemērots visām automašīnām, dēļ automašīnas zema jumta
izvēlētajā uzstādīšanas pozīcijas pusē.
Izlasīt šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sēdekļa uzstādīšana ir
svarīgi. Nepareiza sēdekļa uzstādīšana un/vai nepareiza lietošana
var apdraudēt jūsu bērnu. Šī lietotāja rokasgrāmata visu laiku
jānovieto bērna sēdekļa Lietotāja rokasgrāmatas nodalījumā ⑮ .

Šajā lietošanas pamācībā tiek izmantoti sekojoši simboli:

3

LV

IEVADS

6. Pievienojiet augšējā stiprinājuma āķi
⑰ transportlīdzekļa augšējam
stiprinājuma punktam. Jūsu
transportlīdzekļa augšējais
stiprinājuma punkts atrodas vienā no
pozīcijām, kas ir redzama attēlā pa
kreisi. Ja rodas šaubas, lūdzu, izlasiet
transportlīdzekļa rokasgrāmatu.

17

4

BALSTA REGULĒŠANA
8

14

BĪSTAMI Augšējam stiprinājuma
punktam vienmēr ir atzīme, kā parādīts
zemāk:

8
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7. Lai pievilktu augstākā stiprinājuma
vaļējo galu, pavelciet to pēc vaļējā gala.
BĪSTAMI Kad augstākais
stiprinājums ir pareizi nospriegots,
zaļais indikators ir redzams augstākā
stiprinājuma regulētājā ⑯ .

BĪSTAMI

AVOVA Sperling-Fix i-Size ir 3 atbalsta
pozīcijas. Dažos transportlīdzekļos var
būt nepieciešams atslābināt augšējo
balstu ⑭ , pirms regulējat atbalsta
pozīcijas, un, lūdzu, atcerieties, ka pēc
atbalsta pozīcijas regulēšanas,
augšējais stiprinājums ir atkal
jānospriego. Lai noregulētu atzveltnes
pozīciju, turiet paliktņa regulēšanas
rokturi ⑧ uz augšu, un slidiniet
sēdekļa spilvenu, velkot to uz priekšu
un atpakaļ pret sēdekļa pamatni, lai
sasniegtu vēlamo atzveltnes pozīciju.
Pēc tam atlaidiet leņķa regulēšanas
rokturi, lai nodrošinātu, ka atzveltnes
pozīcija ir pareizi pielāgota.

Vienmēr atslābiniet augšējo stiprinātāju ⑭ , nospiežot
un turot augšējā stiprinātāja regulatora pogu ⑯ un velkot augšējo
stiprinātāju no āķa gala. Pēc tam, kad atzveltne ir noregulēta
vēlamajā pozīcijā, pievelciet augšējo regulētāju, pavelkot to no brīvā
gala.

5

BĒRNU IEVIETOŠANA

PIRMS BĒRNU PIESPRĀDZĒŠANAS,
PIELĀGOJIET GALVAS BALSTA POZĪCIJU.
24
1

5. Pavelciet 5-punktu drošības
jostas regulētāju ⑦ , līdz drošības
josta stingri nofiksē bērnu.

A. JŪSU BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA AR 5
PUNKTU DROŠĪBAS JOSTU.

1. Sēdiet savu bērnu bērna sēdeklī.
2. Galvas balstu 24 pielāgo tā, ka
plecu jostas vadītājs ① ir tieši virs
bērna pleciem.

26

1. Turiet nospiestu jostas regulēšanas
pogu ⑨ un pavelciet plecu jostu
26 virzienā pret sevi tik, cik tālu
iespējams. Pārliecinieties, ka velkat
plecu jostu no krūškurvja
polsterējumiem tā, kā parādīts attēlā.

BĪSTAMI Pēc nostiprināšanas
pārbaudiet, vai neviena no jostām
nav sapinusies.
6. Visbeidzot pavelciet abus
krūškurvja polsterējumus, pilnībā
tos nofiksējot.

7

9
3. Nospiediet un turiet galvas balsta
regulēšanas rokturi ⑬ galvas balsta
aizmugurē, kas atslēdz pašu galvas
balstu.
4. Turot galvas balsta regulēšanas
rokturi ⑬ , pārvietojiet atbloķētu galvas
balstu 24 , izvēloties vēlamo
augstumu. Release the handle to lock
the headrest.

13

24

2. Nospiediet sarkano pogu 5-punktu
drošības jostas sprādzē ③ , lai to
atsprādzētu.

25

3. Iesēdiniet bērnu Sperling-Fix
i-Size sēdeklītī. Piestipriniet plecu
jostu 26 virs bērna pleciem un
savienojiet sprādzes mēles 25 kopā.
Ievietojiet sprādzes mēles sprādzē,
līdz dzirdēsiet klikšķi.

25

BĪSTAMI

Kad bērns aug, bērnu sēdekļa galvas balsts ir jāpielāgo
laiku pa laikam. Bērna pleciem jābūt zem tieši plecu jostas
vadītāja ① .
BĪSTAMI

Galvas balstam 24 ir 9 pozīcijas. 5-punktu drošības
jostas ⑪ režīmā varat izmantot 4 zemākās pozīcijas. Ja galvas
balsts ar 5-punktu drošības jostu atrodas visaugstākajā pozīcijā, un
jūs vairs nevarat novietot bērna plecus atbilstošajā vietā, tas
nozīmē, ka jums turpmāk vajadzētu izmantot transportlīdzekļa
3-punktu drošības jostu. Noņemiet 5-punktu drošības jostu saskaņā
ar norādījumiem, kas ir sniegti 7. sadaļā. Pēc tam galvas balstu var
pārvietot vienā no 5 papildu augstākajām pozīcijām.

4. Lai pievilktu jostas stiprinājumu 27 ,
pievelciet abas plecu jostas 26 .

26
27

BĪSTAMI

Lūdzu, pārbaudiet, vai
klēpja josta ir novietota atbilstošā
augstumā, lai bērna iegurnis būtu
cieši apņemts.

4. Atveriet lietotāja rokasgrāmatas
nodalījumu ⑮ bērna sēdekļa
aizmugurē. Turiet savienotājierīci
32 un rūpīgi noņemiet plecu jostas
26 . Lai būtu ērtāk, varat nedaudz
atlaist 5-punktu drošības jostu, lai
padarītu to nedaudz vaļīgāku.
Lūdzu, nenometiet savienotājierīci,
novietojiet to tai paredzētājā vietā
un pēc tam pievelciet 5-punktu
drošības jostas regulētāju.

BĪSTAMI

Pēc bērna nodrošināšanas, lūdzu, pārbaudiet
zemāk pirms ceļojuma:
1. Bērnu sēdeklis ir pareizi nodrošināts. Klēpja drošības josta
29 iet pie klēpja drošības jostas vadītāja ④ abās sēdekļa
spilvena ⑩ pusēs.
2. Plecu josta 28 iet pie klēpja drošības jostas vadītāja ④
automašīnas 3-punktu drošības jostas sprādzes 30 pusē un plecu
jostas vadītāja ① otrā galvas balsta 24 pusē.

26

15
32

3. Automašīnas 3 punktu drošības josta ir cieši noslēgta un nav
savīta. 3-punktu drošības jostas sprādzi 30 nedrīkst novietot
klēpja drošības josta vadītājā ④ .

6 IZŅEMŠANA
1. Atvienojiet augšējo stiprinātāju no jūsu transportlīdzekļa.
2. Lai atslēgtu ISOFIX savienotājus, izvelciet ISOFIX atbrīvošanas
sviras abās pusēs. Tagad varat izņemt bērnu sēdeklīti.

5. Atsprādzējiet un atdaliet
krūškurvja polsterējumu sprādzi 33 .

33

NOŅEMŠANA UN UZLIKŠANA

3

2. Piespiediet sarkano pogu
sprādzē ③ un atsprādzējiet jostas.
3. Noregulējiet pagalvi augstākajā
pozīcijā, kur krūšu kurvja
savienojums neļauj galvas balstam
virzīties tālāk uz augšu.

26

2

6. No sēdekļa priekšpuses pavelciet
plecu jostu 26 un krūškurvja
polsterējumu ② savienotāju ārā no
bērnu sēdekļa atzveltnes spraugām.

28

Klikšķis!

29

Ja Sperling-Fix i-Size tiek lietots ļoti mazam bērnam (< 2 gadiem), ir
jāizmanto mazu bērnu speciālais aizsarg-ieliktnis. Aizsarg-ieliktnis ir
speciāli izstrādāts, lai pielāgotos bērna sēdeklim, un to ir pieejams
iegādāties atsevišķi no mazumtirgotājiem, kas izplāta AVOVA
produkciju. Kad bērns ir sasniedzis 24 mēnešu vecumu, ir atļauts
izņemt mazu bērnu ieliktni. Galvas balsta pārsegā abās pusēs ir

4

iestrādāts papildu amortizējošo putu slānis. Šų putas ir jāizmanto,
lŤz bērns sasniegs 4 gadu vecumu. Kad bērns ir sasniedzis 48 mēnešu

B. JŪSU BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA AR
3-PUNKTU TRANSPORTLĪDZEKĻA JOSTĀM.
UZMANĪBU Pārliecinieties, ka drošības jostas plecu siksnas ir

2. Novietojiet plecu lentes 28 un
klēpja drošības jostu 29
transportlīdzekļa drošības jostas
sprādzes sānos 30 , ievietojiet
sēdekļa sarkanās krāsas jostu
vadītājā ④ .

30

29

vecumu, šo putu slāni no galvas balsta pārsega ir atļauts izņemt.

4

28

31

1

4. Pagrieziet plecu jostu 28 caur
galvas balsta sarkana plecu jostas
vadītāju ① , līdz tā pilnībā atrodas
plecu jostas vadītājā ① un
bloķēšanas poga 31 ir aizvērta un
plecu josta nav savīta.

BRĪDINĀJUMS If the shoulder belt guide ① is concealed by the
backrest 22 , adjust the headrest 24 upwards to allow the
shoulder belt section 28 can be inserted easily into the shoulder
belt guide and then adjust the headrest back to the correct height.

28
3. Novietojiet otra sēdekļa spilvena
puses klēpja drošības jostu sekciju
29 sarkanajā klēpja drošības josta
vadītājā ④ .

BĪSTAMI Pārbaudiet, vai plecu
josta 28 iet caur jūsu bērna apkakles
kauli, nevis uz viņa/viņas kakla.

5. Vispirms velciet plecu jostas daļu,
kas pāri bērna ķermenim, lai noņemtu
vaļīgumu no klēpja sekcijas. Tad
velciet plecu jostas 28 daļu, kas ir virs
bērnu sēdekļa, lai noņemtu atlikušo
vaļīgumu.

BĪSTAMI Klēpja drošības
jostai 29 jābūt pēc iespējas lēnākai
par abām pusēm bērna gurniem, lai
nodrošinātu vislabāko aizsardzību.

noņemtas un citas drošības jostas daļas ir pienācīgi uzglabātas
saskaņā ar 7. sadaļas norādījumiem.

7. Ievietojiet mēli 25 rievā aiz vāka
un paslēpiet plecu siksniņu un plecu
spilventiņu aiz vāka.

8 APKOPE

9 GARANTIJA

APKOPE

1. AVOVA Sperling-Fix i-Size garantija ilgst 2 gadus pēc pirkuma.
Produkta izmantošanai jābūt saskaņā ar šo lietotāja
rokasgrāmatu. Jebkāds bojājums, kas radies darbībās pret šajā
rokasgrāmatā norādījumiem, izvairīsies no garantijas.

Laiku pa laikam noņemiet un izmazgājiet pārklāju. Veļas mašīnā
delikātu programmā (30⁰C) ar maigu mazgāšanas līdzekli. Lūdzu,
skatiet vāka mazgāšanas etiķeti. Plastmasas daļas var notīrīt ar
maigu ziepēm un ūdeni.

25

BĪSTAMI

34

8. Noņemiet 5-punktu drošības
jostas sprādzi ③ no kāju fiksējošā
spilvena 34 .

3

35

7 5-PUNKTU DROŠĪBAS JOSTAS
1. Atvienojiet bērnu sēdeklīti no
automašīnas. Skatiet norādījumus
6. sadaļā.

Jūsu bērna optimālai drošībai
Sperling-Fix i-Size sēdeklis ir
izstrādāts ar unikālu aizsarg-ieliktni,
kas ir speciāli paredzēts maziem
bērniem ⑫ , kā sastāvā ir 1 augstas
kvalitātes putas slānis galvas zonā,
kā arī sēdeklīša kreisajā un labajā
sānā.

12

3

1. Novietojiet automašīnas 3-punktu
drošības jostu bērna priekšā un
aizslēdziet drošības jostu
automašīnas sprādzē ar klikšķi.
Pārliecinieties, ka 3-punktu drošības
josta nav savīta.

9. Atveriet un turiet sprādzes
uzglabāšanas vāku 35 , kas atrodas
zem sēdekļa pārsega. Izstumiet
sprādzi cauri pārsegam caur tam
speciāli paredzēto atveri, un
ievietojiet to sprādzes slēdzī.
Aizveriet uzglabāšanas vāku.
10. Novietojiet speciālu kāju
spilvenu zem sēdekļa pārsega.
Tagad drošības josta ir noņemta.
Jūs varat atlikt pārsegu atpakaļ.

Ja bērns vēl nav sasniedzis nepieciešamo garumu
tā vecums ir (< 2 gadiem), bērnu sēdeklīti nedrīkst lietot bez
AVOVA sēdekļa pārklāja vai mazu bērnu aizsarg-ieliktņa. Vāks ir
drošības elements, un to var aizstāt tikai ar oriģinālo AVOVA
vāku.

PĀRSEGA NOŅEMŠANA UN IEVIETOŠANA

36
37

1. Pārvietojiet pagalvi augstākajā
pozīcijā. Atsprādzējiet stiprinājuma
āķus 36 , kas atrodas pie klēpja
drošības jostas vadotnes un elastīgās
joslas 37 abās pusēs sēdekļa
priekšpusē. Pēc tam noņemiet sēdekļa
pārvalku.

3. Nekad nelietojiet trešās personas apkopei, remontam vai
pārveidošanai, pretējā gadījumā garantija tiks anulēta. Vienmēr
konsultējieties ar AVOVA mazumtirgotājiem, lai iegūtu ieteikumus.
Ja jums ir vēl kādi jautājumi par bērnu sēdekļa lietošanu, lūdzu,
sazinieties brīvi ar mums:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany
T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

10 UTILIZĀCIJA
2. Izvelciet galvas balsta rotājumu no
plastmasas daļas. Tad apbrīvojiet šo
cilpu galvas balsta aizmugurē.

5-PUNKTU DROŠĪBAS JOSTAS UZLIKŠANA.
Drošības josta ir jāatliek atpakaļ apgrieztā secībā. Ja jums rodas
jautājumi, palīdzības saņemšanai, lūdzu, sazinieties ar AVOVA.

2. Lūdzu, saglabājiet pirkuma apliecinājumu pareizi garantijas
prasības gadījumā.

Pārsegs ir jāatliek atpakaļ apgrieztā secībā.

Ja jums ir jāizmet bērnu sēdeklis, lūdzu, skatiet vietējos atkritumu
apglabāšanas noteikumus. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, lūdzu,
sazinieties ar savu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vai jūsu
pilsētas administrāciju.

