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4 Pozicion – te poshtë prapa shpinës - Pozicionim i karriges për ushqim të fëmijës.(Fig.13)

2 Pozicion – për mbajtje. (Fig.11)
3 Pozicion – fikusuar në mënyrë horizontale prapa shpinës - Për funksionin lëkundje. (Fig.12)

Binduni se doreza është fiksuar në pozicionin e zgjedhur prej jush, rripat janë vendosur drejtë dhe 
kapësja është kyçur para se të mbani fëmijën tuaj në karrige për automjet. 

Hapi 7.  Bindeni se rripi nuk është përdredhur. Siguroheni se karrigia është pozicionuar  në mënyrë stabile 
mbi ulësen e automjetit.

Hapi 6. Rregulloni dorezën për mbajtje të karriges, kështu që të mbështetet në mbështetësen së ulëses së 
automjetit. (Fig.18)

3. Vendosni dy anët e bazamentit të tendës në dy mbajtëset e tendës „10" që ndodhen nga të dy anët e 
karriges. (Fig.21)

5. Tërhiqni tendën (Fig.23) dhe rregulloni dorezën për mbajtje në pozicionin e dëshiruar (Fig.24)

Montimi adaptorë- Vendosni adaptorët ( Nuk është përfshirë në kompletin!) në vrimat nga të dy anët e 
karriges duke pasur kujdes që dallohen ata për anën e majtë dhe të djathtë ( Fotografia 25) 

Hapi 4. Vëni rripin e supit në drejtuesin e shpinës së karriges së fëmijës. (Fig.16)

Hapi 8. Vëni fëmijën në karrige. Kontrolli  lartësinë e rripave për supet. Siguroheni se rripat nuk janë 
përdredhur  ose kapur diku. Lidheni rripat e fëmijës duke u siguruar se janë vendosur mire dhe tërhiqeni 
shiritin në qendrën e ulëses dhe e shtrëngoni.

Ju  lute përdorni  rripat e sigurisë së automjetit që janë pozicionuar në tre pika, që të garantoni sigurinë e 
fëmijës dhe të  fiksoni karrigen në automjetin!
Karrigia juaj për fëmijë mund të instalohet VETËM me ndihmën e tre rripave të fiksuara në drejtim të 
KUNDËRT të lëvizjes së automjetit! KUJDES! Fëmija nuk duhet të jetë në ulësen e fëmijës kur vendosni 
sediljen në veturë dhe rregullon rripin e makinës. Mjeti duhet të jetë në sipërfaqe të barabartë!

Hapi 2. Vëni karrigen e siguruar për fëmijë mbi ulësen e automjetit “ në drejtim të kundërt të lëvizjes“ , duke u 
siguruar se është vendosur mirë pranë mbështetëses. Nëse automjeti juaj ka erbeg në ulëset për 
pasagjerë , atëherë karrigia përdoret vetëm më ulëset e prapme të automjetit.!
Hapi 3. Kaloni rripin e prehrit përmes dy drejtuesve nga ana e karriges së fëmijës dhe kyçni rripin në kapësen 
në automjetit deri sa dëgjohet “klik”. (Fig.15) Tërhiqni rripin e supit te lartë që të shtrëngoni karrigen pranë 
ulëses dhe siguroheni se rripi është kyçur.

Hapi 1. Rregulloni dorezën në pozicion vertikal. (Fig.14) 

Hapi 5. Tërhiqni rripin e supit që të shtrëngoni. (Fig.17)

1. Vëni bazamentin „12"në vrimën e buzës së tendës. (Fig.19)
Montimi i tendës

2. Vëni dorezën për mbajtje të karriges në pozicion te poshtë prapa shpinës .(Fig.20)

4. Lidheni pjesën e poshtme të tendës për majën e shpinës së karriges. (Fig.22)

Montimi i sediljes së makinës në një karrocë fëmijësh

Çmontim adaptorë- Mund të çmontoni karrigen nga adaptorët duke shtypur njëkohësisht butonat e kuq ( 
Fotografia 26) që ndodhen në të dy anët e karriges.

MONTIM i KARRIGES 
“Grupi 0+” /për foshnja porsalindur dhe me peshë deri 13 kg ./
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2. Mbajeni vendndodhjen e makinës larg nga drita e drejtpërdrejtë e diellit. Disa pjesë mund të nxehen shumë për 
lëkurën e fëmijës.

4. Mos e lini fëmijën pa kujdes.

6. Të gjitha sendet e mprehta lënë në kuti për të parandaluar dëmtimin e fëmijës.

1. Para se të shoferit shikoni shtojcën e makinës dhe pozicionin.

3. Instaloni sediljen e makinave pa tendë.

5. Të gjitha sendet në makinë duhet të sigurohen për të parandaluar fëmijën nga plagosja.

7. Në rast aksidenti menjëherë hiqni fëmijën nga vetura.
8. Gjatë ngasjes mos u kthe prapa nëse fëmija juaj qan! Nëse është e nevojshme ndaloni makinën dhe pastaj 
kujdesuni për fëmijën tuaj.
9. Për të rregulluar kontaktin e sediljes së makinës me shërbimin teknik të autorizuar.

NE RRUGE
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