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ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

76cm-150cm

Sperling-Fix i-Size
KULLANIM KILAVUZU
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24

15 ay-12 yıl
5

≤18 kg
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UNECE yönetmeliği no. R129
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GIRIŞ

Çocuğunuzun güvenli yolculuğunu sağlamak için AVOVA Sperling-Fix
i-Size'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Koltuk, Geliştirilmiş Çocuk
Emniyet Sistemleri (UNECE R129) gereksinimlerine göre tasarlanmış.
E (daire içinde) ve onay numarası turuncu onay etiketinde bulunur
(çocuk koltuğu üzerindeki bir çıkartma). Çocuk koltuğu, 15 ay-12 yıl
arasındaki boyları 76-150cm olan çocuklar için tasarlanmıştır. 135 cm
ve 150 cm arasındaki boy uzunluklarında kullanıldığında Sperling-Fix
i-Size, seçilen montaj pozisyonunun yanında araç tavanının alçak oluşu
dolayısıyla tüm araçlara uygun olmayabilir.
I Bu kılavuzu, koltuğunuzu kurmadan ÖNCE okumanız önemlidir. Yanlış
kurulum ve/veya koltuğun yanlış kullanımı çocuğunuzu tehlikeye
atabilir. Bu kullanım kılavuzu her zaman çocuk koltuğunun Kullanım
kılavuzu bölmesinde ⑮ bulundurulmalıdır.

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
TEHLİKE TEHLİKE, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi
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TEHLİKE Küçük çocuk eki ⑫, darbe emici bir köpük içerir ve
çocuk 2 yaşına gelinceye kadar kullanılmalıdır. 2 yaşından itibaren
küçük çocuk ekinin çıkarılmasına izin verilir. Koltuk başlığının kılıfı her
iki tarafta da ek bir darbe emici köpük içerir. Bu köpük, çocuk 4 yaşına
gelinceye kadar kullanılmalıdır. 4 yaşından itibaren bu köpüğün başlık
kılfından çıkarılmasına izin verilir.

TEHLİKE Sperling-Fix i-Size, ISOFIX konnektörünü ⑱ ve araçtaki Üst
Bağlama İpini ⑭ kullanmadan 100 cm ve 150 cm arasındaki boyutlar için
onaylanmıştır. AVOVA, maksimum güvenlik için, mümkün olan her yerde
ISOFIX ve Üst Bağlama İpi kullanımını şiddetle tavsiye eder.
TEHLİKE Araçlardaki evrensel oturma pozisyonları ile uyumludur.
Aracınızdaki uygun pozisyonlar için lütfen araç el kitabınızı okuyun.
TEHLİKE Çocuğunuzu asla çocuk koltuğunda yalnız bırakmayın.
TEHLİKE Çocuğunuzu veya çocuk koltuğunu asla 2 noktalı bir

yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durumu belirtir.
3
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DİKKAT

DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde haﬁf veya orta dereceli
yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
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GENEL GÜVENLIK BILGILERI
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Alman Malı

TEHLİKE Arka koltukta kullanın: Ön koltuğu, çocuğun ayakları ön
koltuğun sırt dayanağına erişemeyeceği kadar ileri doğru hareket
ettirin, böyle daha güvenlidir.
UYARI
Bir Sperling-Fix i-Size'ın sert ve plastik parçaları aracın
günlük kullanımı sırasında, hareketli bir koltuk tarafından veya aracın
kapısının içinde sıkışıp kalmayacak şekilde yerleştirilip kurulmalıdır.
DİKKAT

Araç koltukları, çocuk koltuğunu kullanırken aşınma ve
yıpranma belirtileri gösterebilir. Bunu önlemek için araba koltuğu
koruyucuları kullanılabilir.

UYARI

Bagajın veya diğer nesnelerin uygun şekilde sabitlendiğinden
emin olun. Emniyete alınmamış bagaj, kaza durumunda çocuk ve yetişkinlerde
ağır yaralanmalara neden olabilir.
DİKKAT Çocuk koltuğunun yapı malzemesine zarar verebilecek
herhangi bir agresif temizlik ürünü kullanmayın.

TEHLİKE AVOVA, çocuk koltuklarının ikinci el alınıp satılmaması
gerektiğini tavsiye eder.
TEHLİKE Çocuk koltuğunu 12 yıldan uzun süre KULLANMAYIN.

noktalarına sahip araçlarda kullanılabilir 21 ve 76cm ve 100cm
arasındaki çocuklar için bir Üst Bağlama İpi sabitleme noktasıdır.
1. Omuz kemeri kılavuzu

7. 5 noktalı emniyet kemeri ayarlayıcısı

13. Başlık ayar kolu

19. Koltuk tabanı

2. Göğüs yastığı

8. Yaslanma ayar kolu

14. Üst Bağlama İpi

20. ISOFIX giriş kılavuzu

3. 5 noktalı emniyet kemeri tokası

9. Kemer ayar düğmesi

15. Kullanım kılavuzu bölmesi

21. ISOFix bağlantı noktaları (otomobil)

4. Tur kayışı kılavuzu

10. Koltuk minderi

16. Üst Bağlama İpi ayarlayıcısı

22. Arkalık

5. ISOFIX göstergesi

11. 5 noktalı emniyet kemeri

17. Üst Bağlama İpi kancası

23. Entegre yan darbe koruması

6. ISOFIX serbest bırakma kolu

12. Genç çocuk girişi

18. ISOFIX konektörü

24. Başlık

AVOVA Sperling-Fix i-Size, ISOFIX konnektörlerini ⑱ ISOFIX bağlantı
noktalarına 21 tutturarak ve Üst Bağlama İpi ⑭ Üst Bağlama İpinin
tutturma noktasına monte edilerek ileriye dönük olarak kurulabilir.
Araçlardaki evrensel oturma pozisyonları ile uyumludur. Lütfen el
kitabınızı okuyun.

20

21

1. ISOFIX giriş kılavuzlarını ⑳ aracın
ISOFIX bağlantı noktalarına 21 takın.

3

DİKKAT

Kurulumda yardımcı olması için ISOFIX ekleme
kılavuzlarının kullanılması önerilir. Araç koltuğunda gelecek hasarların
önlenmesinde yardımcı olurlar. Araç koltuğu katlanabilirse, bunu
yapmadan önce ISOFIX ekleme kılavuzlarını çıkarın.
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KURULUM

HAZIRLAMA

Araç koltuğu başlıklarını çıkartın veya çocuk koltuğu kafalıklarına 24
müdahale etmeyecek şekilde en yüksek konuma taşıyın.

TEHLİKE Araç koltuğu yatırılabilirse, çocuk koltuğuna sahip olan
araç koltuğunun yukarı-sağ konumunda olduğundan lütfen emin
olunuz.

TEHLİKE Çocuğunuzu, yüksekliği 100cm'den az ise güvenceye
almak için sadece 5 noktalı kemek takımı ⑪ kullanın. Çocuğunuz 100
cm ve üzerine eriştiğinde, aracın 3 noktalı kemerini kullanmalısınız.

TEHLİKE Çocuk 150 cm'den uzunsa veya çocuğun omuzları omuz
kemeri kılavuzunun en yüksek pozisyonunu aştığında ①, çocuk, daha
uzun çocuklar için uygun bir koltuğa geçmelidir, araç koltuğu olabilir.

3. Çocuk koltuğu konumunu ayarlayın ve
çocuk koltuğu ISOFIX konektörlerinin her
ikisini de ⑱ aracın ISOFIX bağlantı
noktalarına 21 ISOFIX giriş kılavuzları
aracılığıyla ⑳ takın.
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5. Üst Bağlama İpi ayarlayıcısındaki ⑯
düğmeye basılı tutun. İstenilen Üst
Bağlama İpi uzunluğunu elde etmek için
bağlantı ucunu kanca ucundan çekin.

6

2. Sperling-Fix i-Size'ı uygun araç
koltuğuna yerleştirin, çocuk koltuğu ile
araç koltuğu arkalığı arasında yeterli
boşluk bırakın. Üst Bağlama İpini ⑭
araç koltuğunun arkasına yerleştirin.
ISOFIX'in serbest bırakma kollarından
birini ⑥ net bir "tıklama" duyuluncaya
kadar çekin. Ardından kolu orijinal
konumuna geri bırakın ve ISOFIX
konektörü ⑱ tamamen uzayana kadar
kolu tekrar çekin. Diğer ISOFIX
konnektörünü tamamen uzatmak için
diğer ISOFIX serbest bırakma kolundaki
işlemleri tekrarlayın.

kayışla emniyete almayın, aksi halde kaza durumunda ciddi
yaralanmalara veya ölüme neden olabilirsiniz.

UYARI

Çocuk koltuğu araştayken, çocuk taşınmıyor olsa bile,
ISOFIX bağlantı noktaları 21 ve Üst Bağlama İpi bağlantı noktası veya
araç 3 noktalı kemeri kullanılarak daima emniyet altına alınmalıdır.

UYARI
Çocuk koltuğunun, tüm parçaların işlevsel ve zararsız
olduğundan emin olmak için düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.

TEHLİKE Çocuk koltuğu hasar görebilir, ancak hasar hemen
görülemeyebileceğinden, lütfen herhangi bir araç ve/veya şiddetli
çarpışma durumunda koltuğunuzu atın.
TEHLİKE Sperling-Fix i-Size'inizi herhangi bir şekilde yağlayıcılar
üzerinde kullanmayın veya değiştirmeyin, aksi halde çocuğunuzu koruma
becerisini ciddi şekilde etkileyebilir.
UYARI
Çocuk koltuğunu yoğun güneş ışığına maruz bırakmayınız.
Yoğun ve doğrudan güneş ışığı altında, çocuk koltuğu veya bazı çocuk
koltuğu parçaları çok ısınabilir ve bu da çocuğa zarar verebilir.

TEHLİKE Çocuk koltuğu arkalığının 22 araç koltuk arkalığına
değdiğinden ve araç koltuğu başlığının, çocuk koltuğunu araç koltuğu
arkalığından uzağa itmediğinden emin olun. Gerekirse, araç koltuğunun
koltuk başlığını ayarlayabilir ve hatta çıkarabilirsiniz.
TEHLİKE Her iki ISOFIX göstergelerini de ⑤ ve kurulumdan sonra
yeşil işaretler gösteren Üst Bağlama İpi ayarlayıcısını ⑯ sağlama alın.
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UYARI
DO Evde KULLANMAYIN. Ev kullanımı için tasarlanmamıştır
ve sadece bir araçta kullanılabilir.
satıcısına danışın.

150cm boy uzunluğu için onaylıdır.

TEHLİKE AVOVA Sperling-Fix i-Size sadece ISOFIX bağlantı

Eskime nedeniyle malzemenin kalitesi değişebilir.

TEHLİKE Eğer şüpheniz varsa, araç koltuğunun üreticisine veya

TEHLİKE AVOVA Sperling-Fix i-Size, ileriye dönük yönde 76cm -
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TEHLİKE Çocuğunuzu veya çocuk koltuğunu asla 2 noktalı bir
kayışla emniyete almayın, aksi halde kaza durumunda ciddi
yaralanmalara veya ölüme neden olabilirsiniz..

UYARI
UYARI, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

TEHLİKE ISOFIX konnektörleri araç

Tıklayın!

5

6. Üst Bağlama İpi kancasını ⑰ aracın
Üst Bağlama İpi bağlantı noktasına
bağlayın. Aracınızın Üst Bağlama İpi
bağlantı noktası, soldaki resimde
gösterilen konumlardan birinde bulunur.
Şüpheniz varsa lütfen aracınızın el
kitabını okuyun.
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ISOFIX bağlantı noktalarına başarıyla
bağladığında "tık sesleri" duyulmalıdır.
Yeşil işaretlerin her iki ISOFIX
göstergesinde ⑤ de görünür
olduğundan emin olun.

4. Çocuk koltuğunu araç koltuğu
arkalığına sıkıca oturana kadar mümkün
olduğunca arkaya doğru itin.

TEHLİKE Çocuk koltuğunu her iki
taraftan çekmeye çalışarak güvenli bir
şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.

YASLANMA AÇISININ AYARLANMASI
8

14

TEHLİKE Üst Bağlama İpi noktası
her zaman aşağıdaki gibi bir işarete
sahiptir:

7. Üst Bağlama İpinin gevşek ucunu ⑭
germek için çekin.
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TEHLİKE Yeşil gösterge Üst
Bağlama İpi doğru şekilde gerildiğinde
Üst Bağlama İpi ayarlayıcısı üzerinde
görünmelidir ⑯.

8

AVOVA Sperling-Fix i-Size'de 3 adet
yaslanma pozisyonu bulunmaktadır. Bazı
araçlarda, Üst Bağlama İpini ⑭ yaslanma
pozisyonunu ayarlamadan önce gevşetmek
gerekebilir ve yaslanma pozisyonunu
ayarladıktan sonra Üst Bağlama İpini
yeniden germeyi unutmayın. Yaslanma
pozisyonunu ayarlamak için yaslanma ayar
kolunu ⑧ yukarı doğru tutun ve istenen
yaslanma pozisyonuna ulaşmak için koltuk
minderini ileri geriye doğru tekrar tekrar
itip çekerek koltuk minderini yukarı
kaydırın. Daha sonra, yaslanma
pozisyonunun pozitif olarak devreye
girdiğinden emin olmak için yaslanma ayar
kolunu serbest bırakın.

TEHLİKE Her zaman Üst Bağlama İpini ⑭ Üst Bağlama İpi
ayarlayıcı düğmesine ⑯ basılı tutarak ve Üst Bağlama İpini kanca
ucundan çekerek gevşetin. Eğim istenen konuma ayarlandıktan sonra Üst
Bağlama İpini gevşek uçtan çekerek Üst Bağlama İpini sıkın.

5

ÇOCUĞUN KONUMLANDIRILMASI

BAŞLIĞI ÇOCUĞUNUZU EMNİYETE ALMADAN ÖNCE
AYARLAYIN.
24
1

A. ÇOCUĞUNUZUN 5 NOKTALI KEMER ILE EMNIYETE
ALINMASI.

1. Çocuğunuzu çocuk koltuğuna oturtun.
2. Koltuk başlığı 24 omuz kemeri ①
kılavuzu çocuğun omuzlarının üstünde bir
seviyede olacak şekilde ayarlanmalıdır.

26

5. 5 noktalı kemer ayarlayıcısını ⑦
emniyet kemeri çocuğunuzu sıkı bir
şekilde sabitleyene kadar çekin.

1. Kemer ayar düğmesini aşağıda tutun
⑨ ve omuz askısını 26 mümkün olduğu
kadar kendinize doğru çekin. Omuz
kemerini gösterildiği gibi göğüs pedlerinin
altından çektiğinizden emin olun.

TEHLİKE Lütfen kemeri
sıktıktan sonra kayışlarının bükülüp
bükülmediğini kontrol edin.

7

28

1. Aracın 3 noktalı kemerini çocuğun
önüne yerleştirin ve kemeri bir
tıklamayla aracın tokasına kilitleyin.
noktalı kemerin bükülmediğinden
emin olun.

9

31

1

6. Son olarak her iki göğüs yastıklarını de
tamamen aşağı doğru çekin.

4. Omuz kemerini 28 koltuk başlığının
kırmızı omuz kemeri kılavuzuna ① omuz
kemeri kılavuzuna tamamen oturana
kadar ve kilit tuşu 31 kapalı ve omuz
kemeri bükülü olmayacak şekilde
yönlendirin.

Çocuğunuzun en iyi şekilde
3. Başlık ayar kolunu ⑬ başlıkların kilidini
açan koltuk başlığının arkasında çalıştırın
ve tutun.
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2. 5 noktalı emniyet kemeri tokası açmak
için üzerindeki kırmızı düğmeye ③ basın.

4. Başlık ayar kolunu tutarken ⑬ kilidi
açılmış koltuk başlığını 24 istenilen
yüksekliğe taşıyın. Koltuk başlığını
kilitlemek için kolu serbest bırakın.

korunması için, Sperling-Fix i-Size,
benzersiz bir küçük çocuk eki ile

12

geliştirilmiştir. ⑫ Sol ve sağ
yanlarda kafa alanı içinde 1 kat
yüksek performanslı köpük içerir.

3

Sperling-Fix i-Size'i kullanan daha
küçük bir kullanan (< 2 yaş) çocuk

28

Tıklayın!

29

için küçük çocuk eki kullanılmalıdır. Ek parça çocuk koltuğunuza
25

3. Çocuğunuzu Sperling-Fix i-Size'a
oturtun. Omuz kemerini 26 çocuğunuzun
omuzları üzerinde yönlendirin ve toka
dillerini 25 birleştirin. Birleştirilen dilleri
toka gövdesine kilitleyin.

25

TEHLİKE Çocuk koltuk başlığının, çocuk büyüdükçe zaman zaman
ayarlanması gerekecektir. Çocuğun omuzları omuz kemeri kılavuzunun
hemen altında olmalıdır ①.

TEHLİKE Başlık

24 için toplamda 9 pozisyon mevcuttur. 5 noktalı
emniyet kemeri ⑪ modunda 4 en düşük pozisyonu kullanabilirsiniz.
Koltuk başlıkları 5 noktalı emniyet kemeri ile en yüksek konumda ise
veartık çocuğunuzun omuzlarıyla uyuşmuyorsa, aracınızın 3 noktalı
kemerini kullanmanız gerektiği anlamına gelir. 5 noktalı kemeri Bölüm
7'deki talimatlara göre çıkarın. Ardından koltuk başlığı 5 kere daha
yüksek konuma getirilebilir.

4. Her iki omuz askısını da 26 kucak
kayışını 27 sıkmak için çekin.

26
27

TEHLİKE Lütfen, kucak bandının,
çocuğun leğen kemiğini sıkıca kavraması için
yeterince aşağıya giyildiğinden emin olun.

TEHLİKE ÇOCUĞUNUZU GÜVENCE ALTINA ALDIKTAN SONRA,

4. Çocuk koltuğunun arkasında
kullanım kılavuzu bölmesini açın ⑮.
Bağlantı parçasını 32 tutun ve
omuz kemerini 26 dikkatle çıkartın.
5 noktalı emniyet kemeri ayarlayıcısını
biraz gevşetirseniz size kolaylık
sağlayabilir. Lütfen bağlantı parçasını
yere düşürmeyin ve önceden
belirlenmiş bir yere koyun ve daha
sonra 5-nokta demeti ayarlayıcısını
sıkın.

LÜTFEN SEYAHATINIZDEN ÖNCE AŞAĞIDAKILERI KONTROL EDIN:

1. Çocuk koltuğu doğru bir şekilde emniyete alınmıştır. Kucak kemeri
29 koltuk minderinin ④ her iki tarafındaki kucak kemeri kılavuzunda
hareket eder ⑩.
2. Omuz kemeri 28 kucak kemeri kılavuzunda ④ aracın 3 noktalı kemer
tokasının 30 yanında ve omuz kemeri kılavuzu ① koltuk başlığının 24
diğer tarafında hareket eder.

26

15
32

3. Aracın 3-noktalı kemeri sıkı ve bükülü değildir. 3-noktalı kemer tokası
30 kucak kayışı kılavuzuna ④ yerleştirilmemelidir.

6 SÖKME
1. Üst Bağlama İpini aracınızdan çıkarın.
2. ISOFIX konektörlerini serbest bırakmak için her iki tarafta ISOFIX
serbest bırakma kollarını çekin. Şimdi çocuk koltuğunu kaldırabilirsiniz.

5. Göğüs yastığının kilidini açın ve
ayırın 33 .

33

TAKMA

1. Çocuk koltuğunu aracınızdan
kaldırın. Bölüm 6'daki talimatlara
bakın.

3

2. Kemer tokasının üzerindeki kırmızı
düğmeye basın ③ ve kemeri açın.
3. Koltuk başlığını, göğüs yastığı
bağlantısının koltuk başlığının daha
fazla yukarıya gitmesini durdurduğu
en yüksek konuma ayarlayın.

parça olarak da temin edilebilir.
2 yaşından itibaren küçük çocuk ekinin çıkarılmasına izin verilir. Koltuk

4 yaşından itibaren bu köpüğün başlık kılıfından çıkarılmasına izin
verilir.

Bölüm 7'deki talimatlara göre, koşumun omuz
kayışlarının çıkarıldığından ve diğer parçalarının düzgün bir şekilde
saklandığından emin olun.

7. Dil 25 "i kapağın arkasındaki oluğa
yerleştirin ve omuz askısını ve omuz
pedini kapağın arkasına gizleyin.

26

2

6. Koltuğun önünden omuz kemerini
26 ve göğüs yastığı ② bağlantısını
çocuk koltuk arkalığı yuvalarından
birlikte çekin.

TEHLİKE Kucak kemeri bölümü

en iyi korumayı sağlamak için çocuğun
kalçaları üzerinde her iki tarafta mümkün
olduğunca alçak yerleştirilmelidir.

4

8 BAKIM VE ONARIM

9 GARANTI

BAKIM VE ONARIM

1. AVOVA Sperling-Fix i-Size'in garantisi satın alındıktan sonra 2 yıl
sürer. Ürünün kullanımı bu kullanım kılavuzuna uygun olmalıdır. Bu
kullanım kılavuzundaki talimatlara aykırı işlemlerden kaynaklanan
hasarlar garantiyi geçersiz kılar.

TEHLİKE Çocuğun bulunduğu yer için gerektiğinde çocuk koltuğu

34

8. 5 noktalı emniyet kemeri tokasının
③ gövdesini alt yastığından çıkarın
34 .

3

AVOVA koltuk kılıfı veya küçük çocuk (< 2 yaş) yuvası olmadan
kullanılmamalıdır. Kılıf bir güvenlik özelliğidir ve sadece orijinal bir
AVOVA kılıfı ile değiştirilebilir.

KILFIN ÇIKARILMASI VE YENIDEN TAKILMASI

9. Toka saklama kapağını 35 koltuk
kılıfının altında açıp tutun. Tokayı
kapaktaki yuvadan geçirin ve toka
muhafazasına yerleştirin. Ardından
saklama kapağını kapatın.

1. Koltuk başlığını en yüksek konuma
getirin. Kılıf kancalarını 36 kucak kemer
kılavuzları ve elastik bantlarda 37 her iki
tarafta koltuğun önünde serbest bırakın.
Ardından koltuk kılıfını çıkarın.

36
37

2. Bir garanti talebi durumunda lütfen satın alma belgenizi saklayın.
3. Bakım, onarım veya modiﬁkasyon için asla üçüncü şahısları
kullanmayın, aksi takdirde garanti geçersiz olur. Tavsiye için daima
AVOVA satıcılarıyla iletişime geçin.
Çocuk koltuğunun kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen
bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany
T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

10 ATILMASI

10. Alt yastığını koltuk kılıfının altına
yerleştirin. Kemer kaldırıldı. Koltuk
kılıfını geri yerleştirebilirsiniz.

5 NOKTALI KEMERIN TAKILMASI.

TEHLİKE Omuz kemerinin 28
çocuğunuzun boynundan değil köprücük
kemiği üzerinden geçtiğini kontrol edin.

5. İlk önce omuz kemeri kısmını, rayı
kucak bölümünden çıkarmak için çocuğun
vücudu boyunca çekin. Ardından omuz
kemeri kısmını 28 kalan gevşekliği
kaldırmak için çocuk koltuğunun üst
kısmına doğru çekin.

29

Kılıfı zaman zaman çıkarmak ve yıkamak isteyebilirsiniz. Lütfen çamaşır
makinesinin (30⁰C) hassas programında haﬁf bir deterjanla yıkayın.
Lütfen kılıfın yıkama etiketine bakınız. Plastik parçalar, yumuşak bir
sabun ve su ile temizlenebilir.

25

Omuz kemeri kılavuzu ① sırtlık 22 tarafından
gizlenmişse, koltuk başlığını 24 kemer bölümünün 28 omuz kemeri
kılavuzuna kolayca takılabilmesine izin vermesi için yukarı doğru ayarlayın
ve daha sonra koltuk başlığını doğru yüksekliğe geri ayarlayın.

28

29

B. ÇOCUĞUNUZU 3 NOKTALI ARAÇ KEMERI ILE
EMNIYETE ALMA.
DİKKAT

UYARI

3. Kucak kemeri bölümünü 29 koltuk
minderinin diğer tarafındaki kırmızı tur
kayışı kılavuzuna ② yerleştirin ④.

başlığının kılıfı her iki tarafta da ek bir darbe emici köpük içerir. Bu
köpük, çocuk 4 yaşına gelinceye kadar kullanılmalıdır.

35

7 SÖKME VE 5 NOKTALI EMNIYET KEMERINI

30

4

önceden monte edilmiştir ve ayrıca AVOVA perakendecilerinden yedek

2. Omuz kemeri bölümünü 28 ve kucak
kemeri bölümünü 29 araç emniyet
kemeri tokasının yanında 30 koltuk
minderinin kırmızı renkli kucak kemer
kılavuzuna ④ yerleştirin.

2. Başlık kılfının trimini plastik parçadan
çekin. Ardından koltuk başlığının
arkasındaki halkaları serbest bırakın.

Kemeri ters sırada yeniden takın. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen
yardım için AVOVA ile iletişime geçin.
Lütfen kılıfı ters sırayla tekrar takın.

Çocuk koltuğunu atmanız gerektiğinde, lütfen yerel atık imha
yönetmeliklerine bakınız. Başka sorularınız varsa, lütfen ortak atık
yönetiminize veya şehrinizin yönetimine başvurun.

