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OMÓWIENIE PRODUKTU

76cm-150cm

Sperling-Fix i-Size
INSTRUKCJA OBSŁUGI
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15 miesięcy-12 lat
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≤18 kg
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Regulamin EKG ONZ nr. R129
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W niniejszej instrukcji obsługi użyto następujących symboli:
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ZAGROŻENIE ZAGROŻENIE Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli
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Wyprodukowano w Niemczech

ZAGROŻENIE Użycie na tylnym siedzeniu: Przesuń przednie siedzenie
do przodu tak daleko, aby stopy dziecka nie mogły sięgnąć do oparcia
przedniego siedzenia, ponieważ jest to bezpieczniejsze.
OSTRZEŻENIE Sztywne przedmioty i plastikowe części Sperling-Fix
i-Size muszą być tak umieszczone i zainstalowane, aby nie zostały
uwięzione przez ruchome siedzenie lub w drzwiach samochodu,
podczas codziennego użytkowania samochodu.

UWAGA

Podczas używania fotelika dziecięcego, fotele
samochodowe mogą wykazywać oznaki zużycia i rozdzierać się. Aby
tego uniknąć, można zastosować ochraniacze siedzeń samochodowych.

OSTRZEŻENIE Upewnij się, że bagaż lub inne przedmioty są odpowiednio

zabezpieczone. Niezabezpieczony bagaż może spowodować ciężkie
obrażenia u dzieci i dorosłych w razie wypadku.

UWAGA Nie należy używać żadnych agresywnych środków czyszczących,
które mogą uszkodzić materiał konstrukcyjny fotelika dziecięcego.

1. Prowadnica pasa ramiennego

7. Regulator 5-punktowych pasów bezpieczeństwa

13. Dźwignia regulacji zagłówka

19. Podstawa siedzenia

2. Ochraniacz klatki piersiowej

8 Odchyl uchwyt regulacji

14. Górny pas

20. Przewodnik instalacji ISOFIX

3. 5-punktowy pas ramienny

9. Przycisk regulacji pasów bezpieczeństwa

15. Kieszeń na instrukcję obsługi

21. Punkty mocowania ISOFix (samochód)

4. Prowadnica pasa biodrowego

10. Poduszka siedzenia

16. Regulator górnego pasa

22. Oparcie

5. Wskaźnik ISOFIX

11. 5-punktowe pasy bezpieczeństwa

17. Zaczep górnego pasa

23. Zintegrowana ochrona przed wstrząsami bocznymi

6. Dźwignia zwalniająca ISOFIX

12. Wkładka dla małego dziecka

18. Mocowanie ISOFIX

24. Zagłówek

AVOVA Sperling-Fix i-Size można zamontować przodem do kierunku
jazdy, zatrzaskując mocowania ISOFIX ⑱ do punktów mocowania
ISOFIX 21 oraz mocując górny pas ⑭ do punktu mocowania górnego
pasa samochodu. Jest on kompatybilny z uniwersalnymi miejscami
siedzącymi w pojazdach. Proszę przeczytać swój podręcznik.
20

21

1. Dopasuj prowadnice ISOFIX ⑳ do
punktów mocowania ISOFIX samochodu
21 .

UWAGA

Zaleca się korzystanie ze wskazówek montowania ISOFIX,
aby pomóc w instalacji. Pomagają zapobiegać uszkodzeniom siedzenia
pojazdu. Jeśli siedzenie pojazdu można złożyć, przed jego zdjęciem
należy usunąć prowadnice ISOFIX.

6

ani sprzedawane z drugiej ręki.

starzenie się, jakość materiału może się zmieniać.
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OSTRZEŻENIE NIE używaj w domu. Nie został zaprojektowany do
użytku domowego i może być używany tylko w pojeździe.
ZAGROŻENIE W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem

fotelika samochodowego lub sprzedawcą.

3
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INSTALACJA

PRZYGOTOWANIE

Zdejmij zagłówek siedzenia pojazdu lub ustaw go w najwyższym
położeniu, aby nie przeszkadzał zagłówkowi fotelika dziecięcego 24
w najwyższej pozycji.
ZAGROŻENIE Należy upewnić się, że fotel samochodowy, w którym

znajduje się fotelik dziecięcy, znajduje się w pozycji wyprostowanej, jeśli
fotel samochodowy jest odchylany.

ZAGROŻENIE AVOVA Sperling-Fix i-Size jest zatwierdzony dla wzrostu 76
cm - 150 cm z usytuowaniem do przodu.
ZAGROŻENIE AVOVA Sperling-Fix i-Size może być stosowany tylko w
samochodach wyposażonych w punkty mocowania ISOFIX 21 oraz w
punkt mocowania górnego pasa dla dzieci o wzroście od 76 cm do 100 cm.

ZAGROŻENIE AVOVA zaleca, aby foteliki dziecięce nie były kupowane
ZAGROŻENIE NIE używaj fotelika dłużej niż 12 lat. Ze względu na

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
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21

ZAGROŻENIE Upewnij się, że wszyscy pasażerowie są poinformowani

o tym, jak odpiąć dziecko w nagłych przypadkach.

OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli się
jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.
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7

się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

UWAGA UWAGA Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej
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WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór AVOVA Sperling-Fix i-Size, aby zapewnić dziecku
bezpieczną podróż. Siedzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i
certyﬁkowane zgodnie z wymaganiami Ulepszonych Systemów
Zabezpieczania Dziecka (UNECE R129).
Pieczęć homologacji E (w kółku) i numer homologacji znajdują się na
pomarańczowej etykiecie homologacyjnej (naklejka na foteliku). Fotelik
dziecięcy jest przeznaczony dla dziecka o wzroście od 76 do 150 cm w
wieku około 15 miesięcy - 12 lat. W przypadku wzrostu od 135 cm do 150
cm, Sperling-Fix i-Size może nie pasować do wszystkich pojazdów ze względu na
niską położenie dachu pojazdu przy wybranej pozycji montażowej.
Ważne jest przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi PRZED
zainstalowaniem fotelika. Nieprawidłowa instalacja i / lub niewłaściwe
użycie fotelika może zagrozić Twojemu dziecku. Niniejszą instrukcję obsługi
należy zawsze przechowywać w schowku fotelika dziecięcego ⑮ .

6

2. Umieścić I-Size Sperling-Fix na
odpowiednim siedzeniu pojazdu,
pozostawiając wystarczająco dużo
miejsca między siedzeniem dla dziecka,
a oparciem fotela. Umieść górny pas
⑭ z tyłu siedzenia samochodu.
Pociągnij jedną z dźwigni zwalniających
ISOFIX ⑥ , aż usłyszysz wyraźne
"kliknięcie". Następnie zwolnij dźwignię
do pierwotnego położenia i pociągnij
ponownie dźwignię, aż mocowanie
ISOFIX ⑱ wysunie się całkowicie.
Powtórz te czynności na drugiej dźwigni
zwalniającej ISOFIX, aby całkowicie
wysunąć inne mocowanie ISOFIX.

ZAGROŻENIE 5-punktowuch pasów bezpieczeństwa należy używać ⑪ ,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, które ma mniej niż 100 cm
wzrostu. Gdy Twoje dziecko osiągnie wzrost 100 cm i więcej, należy użyć
3-punktowych pasów bezpieczeństwa w samochodzie.
ZAGROŻENIE Gdy dziecko ma ponad 150 cm wzrostu lub ramiona dziecka

przekraczają najwyższą pozycję prowadnicy pasa ① naramiennego,
dziecko musi się przesiąść na miejsce odpowiednie dla wyższych dzieci,
które może być siedzeniem samochodowym.

3. Ustaw pozycję fotelika dziecięcego i
zaczep oba złącza ISOFIX ⑱ fotelika
dziecięcego do punktów mocowania
ISOFIX 21 w prowadnicach ISOFIX ⑳ .
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5. Przytrzymaj przycisk na regulatorze
górnego pasa ⑯ . Pociągnij pas na
końcu zaczepu, aby uzyskać żądaną
długość górnego pasa.

ZAGROŻENIE Wkładka dla małego dziecka ⑫ zawiera piankę
absorbującą wstrząsy i musi być używana do ukończenia przez dziecko 2
lat. Od 2 roku życia można zdjąć wkładkę dla małego dziecka. Pokrywa
zagłówka zawiera po obu stronach dodatkową piankę absorbującą
wstrząsy. Piankę należy stosować do ukończenia przez dziecko 4 lat. Od 4
roku życia można usunąć tę piankę z pokrywy zagłówka.
ZAGROŻENIE Sperling-Fix i-Size zostało zatwierdzone dla wzrostu od
100 cm do 150 cm bez użycia mocowania ISOFIX ⑱ i górnego pasa ⑭
w samochodach. AVOVA zdecydowanie zaleca stosowanie systemu
ISOFIX i górny pas przez cały czas, gdy to możliwe, dla zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa.
ZAGROŻENIE Zgodny z uniwersalnymi miejscami siedzącymi w
pojazdach. W celu uzyskania odpowiednich pozycji w swoim
samochodzie, przeczytaj podręcznik obsługi pojazdu.
ZAGROŻENIE Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki na foteliku.
ZAGROŻENIE Nigdy nie zabezpieczaj swojego dziecka lub fotelika
dziecięcego za pomocą 2-punktowego pasa, ponieważ może to
spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie wypadku.
OSTRZEŻENIE Fotelik dziecięcy musi być zawsze zabezpieczony, gdy
znajduje się w samochodzie, nawet jeśli żadne dziecko nie jest
przewożone, za pomocą punktów mocowania ISOFIX 21 oraz punktu
mocowania górnego pasa lub 3-punktowych pasów bezpieczeństwa samochodu.
OSTRZEŻENIE Fotelik dla dziecka należy regularnie sprawdzać, czy
wszystkie części są sprawne i wolne od uszkodzeń.
ZAGROŻENIE W przypadku jakiegokolwiek gwałtownego zderzenia
należy pozbyć się fotelika, ponieważ może on ulec uszkodzeniu, pomimo
iż uszkodzenie może nie być od razu widoczne.
ZAGROŻENIE Nie należy używać smarów, ani modyﬁkować w żaden
sposób Sperling-Fix i-Size, ponieważ może to poważnie wpłynąć na jego
zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa Twojemu dziecku.
OSTRZEŻENIE Prosimy nie pozostawiać fotelika dziecięcego w miejscach
intensywnie nasłonecznionych. Przy intensywnym bezpośrednim
nasłonecznieniu fotelik dziecięcy lub niektóre części fotelika mogą być
bardzo gorące, co może być szkodliwe dla dziecka.

ZAGROŻENIE Upewnij się, że oparcie fotelika dziecięcego 22 dotyka
oparcia siedzenia pojazdu, a zagłówek fotela pojazdu nie odsuwa
fotelika od oparcia siedzenia. W razie potrzeby można wyregulować lub
zdemontować zagłówek siedzenia pojazdu.
ZAGROŻENIE Upewnij się, że oba wskaźniki ISOFIX ⑤ i górny regulator
pasa ⑯ po instalacji wskazują zielone znaki.

20
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ZAGROŻENIE Będą słyszalne dźwięki

Klicken!

5

6. Podłącz zaczep górnego pasa ⑰ do
punktu mocowania górnego pasa samochodu.
Punkt mocowania górnego pasa Twojego
samochodu znajduje się w jednej z
pozycji pokazanych na obrazku po lewej
stronie. W razie wątpliwości zapoznaj się
z podręcznikiem obsługi samochodu.

17

"kliknięć", gdy połączenia ISOFIX z
powodzeniem zostaną zamocowane do
ISOFIX samochodu. Sprawdź i upewnij
się, że zielone znaki są widoczne na obu
wskaźnikach ISOFIX ⑤ .

REGULACJA UŁOŻENIA
8

14

ZAGROŻENIE Połączenie górnego pasa
zawsze ma następujący znak:

4. Mocno opuść fotelik dziecięcy w
kierunku oparcia fotela samochodu tak
daleko, jak to możliwe, aż oprze się o
oparcie siedzenia samochodu.
ZAGROŻENIE Sprawdź, czy fotelik

dziecięcy jest bezpiecznie połączony,
próbując go wyciągnąć po obu stronach.

8
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7. Pociągnij za luźny koniec górnego
pasa ⑭ , aby go naprężyć.
ZAGROŻENIE Zielony wskaźnik
powinien być widoczny na górnym
regulatorze pasa ⑯ , gdy górny pas jest
prawidłowo napięty.

AVOVA Sperling-Fix ma 3 pozycje leżenia. W
niektórych samochodach może być konieczne
poluzowanie górnego pasa ⑭ przed
wyregulowaniem położenia oparcia oraz
należy pamiętać, aby ponownie wyregulować
górny pas po zmianie pozycji oparcia. W celu
regulacji pozycji leżenia, należy przytrzymać
uchwyt regulacji pochylenia ⑧ i przesunąć
poduszkę siedzenia, popychając ją i ciągnąc
do przodu i do tyłu do podstawy siedzenia,
aby osiągnąć pożądaną pozycję leżenia.
Następnie należy zwolnić dźwignię regulacji
pochylenia, aby upewnić się, że pozycja
rozłożenia jest prawidłowo ustawiona.

ZAGROŻENIE Zawsze poluzuj górny pas ⑭ , naciskając i przytrzymując
przycisk regulatora ⑯ górnego pasa i ciągnąc górny pas od końca zaczepu.
Po ustawieniu oparcia w żądanym położeniu, dociągnij górny pas,
wyciągając górny pas z luźnego końca.

5

UMIESZCZENIE DZIECKA

WYREGULUJ ZAGŁÓWEK W CELU ZAPEWNIENIA
BEZPIECZEŃSTWA SWOJEMU DZIECKU.
24

A. ZAGWARANTUJ BEZPIECZEŃSTWO SWOJEMU DZIECKU
UŻYWAJĄC 5-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA.

1. Posadź dziecko w dziecięcym fotelu.
2. Zagłówek 24 powinien być ustawiony
tak, aby prowadnica pasa ① znajdowała
się tuż nad ramionami dziecka.

26

1

5. Pociągnij regulator 5-punktowych
pasów bezpieczeństwa ⑦ , aż pasy
zapewnią właściwe bezpieczeństwo
Twojemu dziecku.

1. Przytrzymaj przycisk regulacji pasów
bezpieczeństwa ⑨ i pociągnij do siebie
pas naramienny 26 tak mocno, jak to
możliwe. Upewnij się, że naciągasz pas
naramienny spod ochraniaczy klatki
piersiowej, jak pokazano na rysunku.

7

ZAGROŻENIE Po dociągnięciu sprawdź, czy
żaden z pasów bezpieczeństwa nie jest skręcony.

3. Naciśnij i przytrzymaj dźwignię
regulującą zagłówek ⑬ z tyłu zagłówka,
która odblokowuje zagłówek.

13

4. Przytrzymując dźwignię regulującą
zagłówek ⑬ , odsuń odblokowany
zagłówek 24 na żądaną wysokość.
Zwolnij uchwyt, aby zablokować zagłówek.
25

3. Posadź swoje dziecko w Sperling-Fix
i-Size. Połóż pas naramienny 26 na
ramionach dziecka i połącz ze sobą
zaczepy 25 . Wciśnij połączone zaczepy
do korpusu.

25

ZAGROŻENIE Zagłówek fotelika dziecięcego będzie musiał być

regulowany od czasu do czasu, gdy dziecko będzie rosło. Ramiona dziecka
powinny znajdować się tuż pod prowadnicą pasa na ramiona ① .
ZAGROŻENIE Jest łącznie 9 pozycji zagłówka 24 . Można użyć 4

najniższych pozycji w 5-punktowych pasach bezpieczeństwa ⑪ . Jeśli
zagłówek znajduje się w najwyższej pozycji w 5-punktowych pasach
bezpieczeństwa i nie można już zmieścić ramion dziecka, oznacza to, że
należy użyć 3-punktowych pasów bezpieczeństwa w swoim samochodzie.
Zdejmij 5-punktowe pasy bezpieczeństwa zgodnie z instrukcjami
przedstawionymi w Rozdziale 7. Wówczas zagłówek będzie mógł być
przesunięty do 5 dodatkowych wyższych pozycji.

4. Pociągnij oba pasy naramienne 26 ,
aby zacisnąć pas biodrowy 27 .

26
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ZAGROŻENIE Sprawdź, czy pas

biodrowy jest nisko zamocowany, aby
miednica dziecka była właściwie ułożona.

4. Otwórz kieszeń ⑮ w tylnej części
fotelika dziecięcego. Przytrzymaj
element łączący 32 i ostrożnie
zdejmij z niego pas naramienny 26 .
Będzie bardziej poręcznie, jeśli
poluzujesz regulator 5-punktowych
pasów bezpieczeństwa. Nie upuść
części łączącej i umieścić ją we
wcześniej przydzielonej przestrzeni,
a następnie dokręcić regulator
5-punktowych pasów bezpieczeństwa.

ZAGROŻENIE

Po zabezpieczeniu dziecka, sprawdź przed podróżą
poniższe punkty:
1. Fotelik dziecięcy jest prawidłowo zamocowany. Pas biodrowy 29
biegnie w prowadnicy pasa biodrowego ④ po obu stronach poduszki
siedziska ⑩ .
2. Pas naramienny 28 biegnie w prowadnicy pasa biodrowego ④ po
stronie 3-punktowej klamry pasa pojazdu 30 , a prowadnica pasa
naramiennego ① po drugiej stronie zagłówka 24 .

26

15
32

3. Pas 3-punktowy pojazdu jest napięty i nieskręcany. 3-punktowa
klamra pasa 30 nie może być umieszczona w prowadnicy pasa
biodrowego ④ .

6 ZDEJMOWANIE
1. Odłącz górny pas od swojego samochodu.

12

2. Naciśnij czerwony przycisk na
5-punktowym pasie ramiennym ③ ,
aby go rozpiąć.

3

5. Odblokuj i odłóż poduszkę
ochraniającą klatkę piersiową 33 .

33

W celu zapewnienia optymalnej
ochrony Twojemu dziecku, Sperling-Fix
i-Size został opracowany z unikalną
wkładką dla małego dziecka ⑫ , która
zawiera 1 warstwę pianki o wysokiej
wydajności w obszarze głowy po lewej i
prawej stronie.

Dla dzieci poniżej 2 roku życia
korzystających z Sperling-Fix i-Size
należy używać wkładki dla małego dziecka. Wkładka jest wstępnie
dopasowana do fotelika dziecięcego i jest również dostępna w częściach
zamiennych u sprzedawców AVOVA.

28

Klicken!

29

4

bezpieczeństwa zostały usunięte, a pozostałe części pasów
bezpieczeństwa są prawidłowo przechowywane, zgodnie z instrukcjami
podanymi w rozdziale 7.

7. Umieścić pióro 25 w rowku za
pokrywą i schować pasek naramienny i
poduszkę naramienną za pokrywką.

29

4

34

3

35

5-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

3

1. Odinstaluj fotelik dziecięcy ze
swojego samochodu. Patrz instrukcje
w Rozdziale 6.
2. Naciśnij czerwony przycisk na pasie
ramiennym ③ i rozepnij pasy
bezpieczeństwa.
3. Ustaw zagłówek w najwyższym
położeniu, w którym łącznik poduszki
ochraniającej klatkę piersiową
uniemożliwia dalszy ruch zagłówka.

26
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6. Z przodu siedzenia wyciągnij razem
pas ramienny 26 i poduszkę
ochraniającą klatkę piersiową ②
z gniazd oparcia fotelika.

3. Umieścić odcinek pasa biodrowego
29 po drugiej stronie poduszki
siedziska w czerwonej prowadnicy pasa
biodrowego ④ .
ZAGROŻENIE Odcinek pasa
biodrowego 29 musi leżeć tak nisko,
jak to możliwe, ponad biodrami
dziecka po obu stronach, aby zapewnić
najlepszą ochronę.

9. Otwórz i przytrzymaj pokrywę
schowka na zaczepy 35 pod pokrywą
siedzenia. Popchnij zaczep przez otwór
w pokrywie i umieść w schowku.
Następnie zamknij pokrywę.
10. Umieść ochraniacz krocza pod
pokrywą siedzenia. Teraz pasy
bezpieczeństwa zostały zdjęte. Można
odświeżyć pokrywę siedzenia.

ZAGROŻENIE Sprawdź, czy pas barkowy 28
przebiega nad obojczykiem dziecka,
a nie na jego szyi.

28

5. Najpierw przeciągnij część paska
naramiennego w poprzek ciała dziecka,
aby usunąć luz z części biodrowej.
Następnie pociągnij część paska
naramiennego 28 powyżej siedzenia
dziecka, aby usunąć pozostały luz.

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

1. Gwarancja na AVOVA Sperling-Fix i-Size trwa 2 lata po zakupie.
Użytkowanie produktu powinno być zgodne z niniejszą instrukcją.
Wszelkie uszkodzenia spowodowane działaniami niezgodnymi z
instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku użytkownika
powodują utratę gwarancji.

AVOVA na siedzenie, ani bez wkładki dla małego dziecka, jeśli jest to
wymagane dla dziecka poniżej 2 roku życia. Pokrywa jest gwarantem
bezpieczeństwa i może być zastąpiona tylko oryginalną pokrywą AVOVA.

ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE POKRYWY
1. Przesuń zagłówek do najwyższej
pozycji. Zwolnij zaczepy pokrywy 36 na
prowadnicach pasa biodrowego i
elastycznych opaskach 37 z przodu
siedzenia po obu stronach.
Potem zdejmij pokrywę siedzenia.

36
37

2. Proszę zachować dowód zakupu na wypadek reklamacji.
3. Nigdy nie korzystaj z usług osób trzecich w celu konserwacji, napraw
lub modyﬁkacji, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji. Zawsze
zasięgnij porady u sprzedawców AVOVA.

Jeśli masz jakieś inne pytania dotyczące użytkowania fotelika
dziecięcego, skontaktuj się z nami:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Niemcy
T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

10 LIKWIDACJA
2. Wyciągnij tapicerkę pokrywy zagłówka
z części plastikowej. Następnie zwolnij
pętle za pokrywą zagłówka.

ZAKŁADANIE 5-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA.
Pasy bezpieczeństwa należy założyć w odwrotnej kolejności. Jeśli masz
jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta AVOVA.

① jest ukryta za
oparciem 22 , wyreguluj zagłówek 24 w górę, aby umożliwić łatwe
włożenie naramiennego odcinka paska 28 w jego prowadnicę , a
następnie wyreguluj zagłówek z powrotem na odpowiednią wysokość.

9 GWARANCJA

ZAGROŻENIE Fotelika dziecięcego nie wolno używać bez pokrywy

8. Zdejmij 5-punktowe pasy
bezpieczeństwa ③ z ochraniacza
krocza 34 .

OSTRZEŻENIE Jeśli prowadnica pasa na ramiona

28

Od czasu do czasu można zdjąć i umyć pokrywę. Możesz od czasu do
czasu zdejmować i myć pokrywę, należy to robić łagodnym detergentem
w programie pralki do tkanin delikatnych (30 ° C). Proszę postępować
zgodnie z etykietą prania pokrywy. Części z tworzyw sztucznych można
czyścić łagodnym mydłem i wodą.

25

31

4. Poprowadź pas naramienny 28 do
czerwonej prowadnicy pasa naramiennego
① w zagłówku, aż całkowicie znajdzie się
w prowadnicy pasa 31 , a przycisk
blokady zostanie zamknięty, a pas
naramienny nieskręcony.

8 KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

2. Pociągnij dźwignie zwalniające ISOFIX po obu stronach, aby zwolnić
mocowania ISOFIX. Można teraz zdjąć fotelik dziecięcy.

7 ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE

2. Umieść część pasa ramiennego 28 i
część pasa biodrowego 29 z boku
zaczepu pasa bezpieczeństwa pojazdu
30 w czerwonej prowadnicy pasa
biodrowego ④ poduszki siedzenia.

30

Od 2 roku życia można zdjąć wkładkę dla małego dziecka. Pokrwa
zagłówka zawiera wstrząsy po obu stronach dodatkową piankę
absorbującą. Piankę należy stosować do ukończenia przez dziecko 4 lat.
Od 4 roku życia można usunąć tę piankę z pokrywy zagłówka.

B. ZAGWARANTUJ BEZPIECZEŃSTWO SWOJEMU
DZIECKU ZA POMOCĄ 3-PUNKTOWYCH
SAMOCHODOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA.
UWAGA Upewnij się, że pasy ramienne w pasach

28

1

6. Na koniec pociągnij do końca oba
ochraniacze klatki piersiowej.

9

24

1. Ustaw trzypunktowy pas pojazdu
przed dzieckiem i zablokuj pasek w
sprzączce pojazdu jednym kliknięciem.
Upewnij się, że 3-punktowy pas nie jest
skręcony.

Pokrywę należy założyć w odwrotnej kolejności.

Kiedy musisz pozbyć się fotelika dziecięcego, zapoznaj się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Jeśli inne pytania,
skontaktuj się z zarządem gminnej gospodarki odpadami lub
administracją swojego miasta.

