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PRODUKTA PĀRSKATS

100cm-150cm
4-12gadi

Star

ANOEEK noteikumi nr. R129

Lietotāja rokasgrāmata
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1.Plecu jostas vadītājs

Izgatavots Vācijā
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IEVADS

Paldies, ka izvēlējāties AVOVA Star, lai nodrošinātu bērna
drošu braucienu. Sēdeklis ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts
saskaņā ar Uzlabotas Bērnu Ierobežošanas Sistēmas (UBS
R129) prasībām kā īpašs automašīnas pastiprinātāja sēdeklis.
Apstiprinājuma zīmogs E (aplī) un apstiprinājuma numurs atrodas
oranžā apstiprinājuma etiķetē (uzlīme uz bērna sēdekļa). Bērna
sēdeklis ir paredzēts bērnam, kura augstums ir 100 cm-150 cm,
vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Ja to izmanto augstumā no 135 cm
līdz 150 cm, droši vien Star nevar būt piemērots visām automašīnām,
dēļ automašīnas zema jumta izvēlētajā uzstādīšanas pozīcijas pusē.
Izlasīt šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sēdekļa uzstādīšanas ir
svarīgi. Nepareiza sēdekļa uzstādīšana un/vai nepareiza
lietošana var apdraudēt jūsu bērnu. Šī lietotāja rokasgrāmata
visu laiku jānovieto bērna sēdekļa Lietotāja rokasgrāmatas
nodalījumā ⑦.

Šajā lietošanas pamācībā tiek izmantoti sekojoši simboli:
BĪSTAMI BĪSTAMI norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja netiek
novērsta, radīs nāvi vai nopietnu ievainojumu.
BRĪDINĀJUMS norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja
netiek novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietnu ievainojumu.
BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU UZMANĪBU norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja netiek
novērsta, var izraisīt nelielu vai vieglu ievainojumu.

PARASTA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

BĪSTAMI AVOVA Star ir apstiprināts augstumam 100-150cm,
uz virzienā uz priekšu vērstā virzienā.
BĪSTAMI Kad bērns ir garāks par 150 cm, vai bērna pleci
pārsniedz plecu jostas vadītāja augstāko pozīciju, bērnam ir jāmaina
sēdeklis, kas piemērots garākiem bērniem, tas varētu būt
automašīnas sēdeklis.
BRĪDINĀJUMS Piemērotām pozīcijām automašīnā, lūdzu, izlasiet
jūsu automašīnas rokasgrāmatu.
BRĪDINĀJUMS

Savietojams ar universālajām sēdvietām
automašīnās. Lūdzu, lasiet jūsu automašīnas rokasgrāmatu.
BĪSTAMI

Nekad neatstājiet savu bērnu bez uzraudzības
bērna sēdeklī.

3.Sēdekļa spilvens

2.Klēpja jostas vadītājs

4.Galvas balsta pielāgošanas rokturis 7.Lietotāja rokasgrāmatas nodalījums
5.Galvas balsts

8.Atzveltne

6.Integrēta sānu trieciena aizsardzība

BĪSTAMI Nekad nenodrošiniet bērnu vai bērna sēdekli ar
2-punktu drošības jostu, jo negadījumā var rasties smagi
savainojumi vai nāve.
BRĪDINĀJUMS Kad izmanto automašīnu bez ISOFIX ankoridžām,
bērna sēdeklim vienmēr jābūt nostiprinātai automašīnā.
BRĪDINĀJUMS
Bērna sēdeklis 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 bērna sēdeklis var tikt bojāts, bet
bojājumi var nebūt uzreiz redzami.
BĪSTAMI Bērna sēdeklim nevar veikt modifikācijas, eļļošanas
un / vai daļējas izmaiņas. Tikai AVOVA ir atļauts bērna sēdeklim
veikt jebkādas modifikācijas.
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 Atzveltne var vērsties atpakaļ, kad bērna sēdeklis
atrodas brīvstāvošā stāvoklī. Bērna sēdekli vienmēr jānovieto uz
automašīnas sēdekļa pirms bērns sēdējas tajā.

BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka bagāža vai citi priekšmeti ir pareizi
nostiprināti. Nenodrošināta bagāža var izraisīt nopietnus
savainojumus bērniem un pieaugušajiem negadījumā.

UZMANĪBU Nelietojiet nekādus agresīvus tīrīšanas produktus,
kas var kaitēt bērna sēdekļa konstrukcijas materiāliem.
BĪSTAMI AVOVA iesaka, ka bērna sēdekļus nevar nopirkt vai
pārdot lietotus.

BĪSTAMI NEDRĪKST izmantot bērna sēdekli ilgāk nekā 12
gadus. Novecošanās dēļ materiāla kvalitāte varbūt mainījas.
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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UZSTĀDĪŠANA

SAGATAVOŠANĀS

BRĪDINĀJUMS Bērna sēdekļa atzveltne var grozīt tuvu vai tālu no
bērna sēdekļa spilvena. Bērna sēdekļa atzveltnes pagriešanas laikā,
lūdzu, atstājiet pirkstus, lai novērstu potenciālo spiediena punktu.

Noņemiet automašīnas sēdekļab galvas balstu vai novietojiet to
visaugstākajā pozīcijā, lai netraucētu bērna sēdekļa galvas balstu
⑤ visaugstākajā pozīcijā.
AVOVA Star var pielāgot uz jebkuru automašīnas sēdekļa slīpumu, jo
tā atzveltne ir savienota ar bērnu sēdekļa spilvenu ③ ar saistītu asi.

BĪSTAMI Lietojiet aizmugurējā sēdeklī: Pārvietojiet priekšējo
sēdekli uz priekšu pietiekami tālu, lai bērna kājas nevarētu
sasniegt priekšējā sēdekļa atzveltni, jo tas ir drošāks.

BĪSTAMI Lūdzu, pārliecinieties, vai automašīnas sēdeklis, kurā
ir uzstādīts bērna sēdeklis, ir vertikālā pozīcijā, ja automašīnas
sēdeklis var noliekt.

BRĪDINĀJUMS Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas Star preces un daļas ir
pareizi izvietotas transportlīdzeklī. Nevienu priekšmetu vai daļu
nedrīkst notvert kustīgā transportlīdzekļa sēdeklis vai
transportlīdzekļa durvis.

BĪSTAMI Pārliecinieties, vai bērnu sēdekļa atzveltne ⑧
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.

UZMANĪBU Izmantojot bērna sēdekli, automašīnas sēdekļiem
droši vien ir nolietojuma pazīmes. Lai to izvairītos, automašīnas
sēdekļa aizsargus var izmantot.

BĪSTAMI Pārliecinieties, vai visi pasažieri ir informēti par to,
kā atbrīvot savu bērnu neparedzētā gadījumā.

St var uzstādīt uz priekšu vērsts ar automašīnas 3-punktu
drošības jostu, kas ir apstiprināts saskaņā ar ANOEEK
Noteikumiem Nr. 16 vai citiem. Tas ir savietojams ar
universālajām sēdvietām automašīnās. Lūdzu, lasiet jūsu
automašīnas rokasgrāmatu.

1. Nospiediet bērna Star sēdekli
automašīnas sēdekļa. Nospiediet bērnu
sēdekli automašīnas sēdeklim, līdz tas
atrodas pret automašīnas sēdekļa
atzveltni.

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

BĒRNU NOVIETOŠANA

6. Novietojiet plecu jostas sekciju
⑨ un automašīnas drošības jostas

1. Sēdiet savu bērnu bērna sēdeklī.

5

2. Galvas balstu ⑤ pielāgo tā, ka
plecu jostas vadītājs ① ir tieši virs
bērna pleciem.

1

sprādzes ⑩ sānu klēpja drošības
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② sarkana klēpja drošības jostas
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1. Bērna sēdeklis ir pareizi nodrošināts. Bērna sēdeklis ir pareizi
nodrošināts. Klēpja drošības josta ⑩ iet pie klēpja drošības
jostas vadītāja ② abās sēdekļa spilvena ③ pusēs.

Nospiediet automašīnas drošības jostas sprādzes atbrīvošanas
pogu, lai atslēgtu bērnu.
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SĒDEKĻA VĀKA NOŅEMŠANA UN REMONTĒŠANA.
Noņemt vāku šajā secībā: 1. Atzveltnes vāks. 2. Sēdekļa spilvena
vāks un 3. Galvas balsta vāks. Lūdzu, remontējiet šo vāku
apgrieztā secībā.
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1. Pielāgojiet galvas balstu ⑤
augstākajā pozīcijā. Atbrīvojiet
pārklātos āķus ⑬ un elastīgo joslu ⑭
atzveltnes ⑧ aizmugurē. Atbrīvojiet
pārklātos āķus ⑮ atzveltnes
priekšpusē. Tad noņemiet atzveltnes
vāku.

2. Atlaidiet pārklāto elastīgo joslu
⑯ sēdekļa spilvena aizmugurē un
atbrīvojiet pārklātos āķus ⑰ sēdekļa
spilvena priekšā. Tad noņemiet
sēdekļa spilvena vāku.
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Nospiediet atslēgu ⑫ uz plecu jostas vadītāja ① uz iekšpusi
un izņemiet plecu jostu ⑨ no plecu jostas vadītāja ①.

APKOPE
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BĪSTAMI Bērnu sēdekli nedrīkst izmantot bez AVOVA sēdekļa
vāka. Vāks ir drošības elements, un to var aizstāt tikai ar
oriģinālo AVOVA vāku.

savīta.

BRĪDINĀJUMS Ja plecu jostas vadītājs ① ir noslēpts ar atzveltni
⑧, pielāgojiet galvas balstu ⑤ uz augšu, lai ļautu jostas sekciju
⑨ viegli ievietot plecu jostas vadītājs ① un pēc tam pielāgojiet
galvas balstu ⑤ atpakaļ uz pareizo augstumu.

BĪSTAMI Pārbaudiet, vai plecu
josta ⑨ iet caur jūsu bērna apkakles
kauli, nevis uz viņa/viņas kakla.
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9. Vispirms velciet plecu jostas daļu,
kas pāri bērna ķermenim, lai noņemtu
vaļīgumu no klēpja sekcijas. Tad
velciet plecu jostas ⑨ daļu, kas ir virs
bērna sēdekļa, lai noņemtu atlikušo
vaļīgumu.

7 GARANTIJA
1. AVOVA Star 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.
2. Lūdzu, saglabājiet pirkuma apliecinājumu pareizi garantijas
prasības gadījumā.
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

8 IZVIETOŠANA

APKOPE

Varbūt jūs vēlāties laiku pa laikam noņemt un nomazgāt vāku,
lūdzu, veļas mašīnā delikātu programmā (30⁰C) ar maigu
mazgāšanas līdzekli. Lūdzu, skatiet vāka mazgāšanas etiķeti.
Plastmasas daļas var notīrīt ar maigu ziepēm un ūdeni.
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BĒRNA SĒDEKĻA NOŅEMŠANA:

6

1
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BĪSTAMI Klēpja drošības jostai
⑩ jābūt pēc iespējas lēnākai pāri
abām pusēm bērna gurniem, lai
nodrošinātu vislabāko aizsardzību.

NOŅEMŠANA

BĒRNA ATSLĒGŠANA:

poga ⑫ ir aizvērta un plecu josta nav

7. Novietojiet otra sēdekļa spilvena
puses klēpja drošības jostu sekciju
⑩ sarkanajā klēpja drošības josta
vadītājā ②.

2. Plecu josta ⑨ iet pie klēpja drošības jostas vadītāja ②
automašīnas 3-punktu drošības jostas sprādzes ⑪ pusē un plecu
jostas vadītāja ① otrā galvas balsta ⑤ pusē.
3. Automašīnas 3-punktu drošības josta ir cieši noslēgta un nav
savīta. 3-punktu drošības jostas sprādzi ⑪ nedrīkst novietot
klēpja drošības josta vadītājā ②.

plecu jostas vadītājā ① un bloķēšanas
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4. Velkot un turot galvas balstu lai
atbrīvotu rokturi ④, pārvietojiet
atslēgto galvas balstu ⑤ uz
vajadzīgu augstumu. Atbrīvojiet šo
rokturi, lai aizslēgtu galvas balstu
vajadzīgā pozīcijā.

BĪSTAMI PĒC BĒRNA NODROŠINĀŠANAS,
LŪDZU, PĀRBAUDIET ZEMĀK PIRMS CEĻOJUMA:

vadītāju ①, līdz tā pilnībā atrodas

vadītājā ③.
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BĪSTAMI Kad bērns aug, bērnu
sēdekļa galvas balsts ir jāpielāgo
laiku pa laikam. Bērna pleciem jābūt
zem tieši plecu jostas vadītāja ①.
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jostas sekciju ⑪ sēdekļa spilvena

Klikšķis!

3. Izvelciet galvas balstu un atbrīvjiet
rokturi ④ galvas balsta aizmugurē,
lai atslēgtu galvas balstu.
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galvas balsta sarkana plecu jostas

BĪSTAMI

2. Izpildiet soļus "Bērnu novietošanu".
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8. Pagrieziet plecu jostu ⑨ caur
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3. Izvelciet galvas balsta rotājumu no
plastmasas daļas. Tad apbrīvojiet šo
cilpu galvas balsta aizmugurē.

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.

