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CONTENT / СЪДЪРЖАНИЕ 

TR-Detaylı ürün bilgisi ve çoklu dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihazınıza indiriniz.

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputsva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR 
Scanner na svoj uređaj.
IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR 
Scanner sul tuo dispositivo.

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. 
Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.

HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben 
szükséges, töltsön le QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.  
RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других 
языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. 
Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.
PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację 
skanera kodów QR na twoje urządzenie.
MK-Скенирај го QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење,на повеќе 
јазици.Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.

EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App 
onto your device.
SRB/HR/ME/BIH

DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-
Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

GR-Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες 
γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.
FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs 
langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil

NL -Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je 
apparaat om te scannen.

BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. 
Изтеглете приложението QR скенер  на устройството си.























5. Buton pentru reglarea curelelor (sub husa)

Figura 1

3. Catarama pentru curele 

1. Maner de purtat 

4. Curea pentru reglarea centurii

2. Husa de protectie

COMPONENTE
6. Ghidaj pentru centura transversala 

9. Orificii pentru reglarea centurilor pentru umeri 

7. Buton rosu pentru reglare maner 
8. Ghidaj pentru centura diagonala 

10. Suport pentru copertina
11. Centuri pentru umeri 
12. Baza copertina

Verificati intotdeauna daca curelele pentru umeri sunt pozitionate la inaltimea corespunzatoare pentru copilul 
dumneavostra. Pozitionati inaltimea curelelor in functie de inaltimea copilului . Pozitia curelelor trebuie sa fie 
la nivelul sau putin deasupra umerilor copilului. . Avertisment: Nu pozitionati curelele in pozitie foarte inalta 
sau in asa fel incat copilul sa se sprijine de acestea! 
In spatele scaunului exista 3 perechi de orificii, prin cadrul carora puteti regla inaltimea curelelor pentru 
umeri in functie de greutatea copilului. 2Figura 

Verificarea inaltimii la curelele pentru umeri
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15. AVERTISMENTЕ!  Instalati dispozitivul de siguranta pentru copii în pozițiile de ședere a vehiculului clasificate 
ca "Universal" în manualul de utilizare al autovehiculului, utilizând ruta principală a centurii.
16. AVERTISMENTЕ! Daca scaunul nu este prevazut cu husa textila, tineti-l departe de razele soarelui, deaorece 
poate fi prea fierbinte pentru pielea copilului. Dacă mijlocul de transport a fost lăsat sub acțiunea razelor solare 
pentru  perioadă îndelungată, verificați tapițeria scaunului, asigurați-vă că nu este prea fierbinte înainte de a lăsa 
copilul în scaunul pentru copii.   
17. AVERTISMENTЕ! Nu folositi scaunul in casa. Nu este conceput pentru uzul in casa si trebuie folosit doar in 
masina!

21. AVERTISMENЕTЕ! Scaunul pentru copii trebuie asigurat cu centurile masinii chiar si atunci cand nu este folosit. 
Un scaun neasigurat poate cauza ranirea altor pasageri din masina, in cazul unei opriri bruste.

18. AVERTISMENTЕ! Verificati periodic centurile, acordand o atentie speciala punctelor de fixare, de protectie si de 
reglare. Dacă centurile scaunului/ mașinii sunt tăiate sau uzate, ele trebuie înlocuite înainte de călătorie.  
19. AVERTISMENTЕ! ÎNTOTDEAUNA garantați siguranța copilului vostru cu ajutorul centurilor de siguranță când 
folosiți scaunul de siguranță.  

22. AVERTISMENTЕ! Depozitati scaunul auto intr-un loc sigur atunci cand nu este utilizat. Evitati punerea  unor 
obiecte grele pe scaun. Nu permiteti ca scaunul pentru copii sa intre in contact cu substante corozive, de ex. acid de 
baterie.
23. AVERTISMENTЕ! Nu lăsați copilul în scaunul pentru copii pentru o perioadă prea lungă. La călătoriile 
mai îndelungate faceți mai multe pauze și scoateți copilul din scaunul de siguranță.
24. AVERTISMENTЕ! Siguranța este garantată doar dacă scaunul de siguranță pentru copii este montat în 
conformitate cu aceste instrucțiuni.   
25. AVERTISMENTЕ! Instrucțiunile de utilizare trebuie păstrate la scaunul de siguranță pentru copii pentru 
termenul său de exploatare.

20. AVERTISMENTЕ! Catarama nu trebuie lasata  in pozitia  partial inchisa si trebuie blocata doar atunci cand 
toate partile sunt potrivite. Catarama NU este protejată de copii.

ECE R44/04

1. Scaunul auto poate fi curatat cu apa calda si sapun. Nu utilizati agenti de curatare agresivi, precum 
materiale abrazive sau diluant.
2. Husa trebuie spalata manual la o temperatura maxima de 30oC. Nu se recomanda uscarea in uscator de 
rufe. Lasati husa sa se usuce in mod natural.
3. Componentele din plastic pot fi curatate cu ajutorul unei carpe umede. Nu utilizati materiale abrazive.

INSTRUCTIUNI DE SPALARE

NU POATE FI UTILIZAT PE SCAUNE CU CENTURI DE 
SIGURANTA IN 2 PUNCTE !                                          

TIPUL CURELELOR AUTORIZATE, CARE TREBUIE SA 
DETINETI IN AUTOVEHICUL

         
          Posibilitate de instalare NUMAI pe scaune CU CENTURI 
          DE SIGURANTA IN 3 PUNCTE !

Scaunul dumneavoastra auto poate fi instalat NUMAI cu ajutorul 
centurii de siguranta cu prindere in 3 puncte, in pozitie INVERSA 
sensului de mers al autovehiculului!
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Krzesełko samochodowe “Grupa 0+” do 13 kg. / Instrukcja użytkownika 

INFORMACJA
1. Jest to „Uniwersalne" ograniczenie dotyczące fotelików dziecięcych, zgodne z Przepisem ECE (Europejska 
Komisja Gospodarcza ONZ) 44.04 dotyczącym ogólnego użytkowania fotelików w pojazdach. Foteliki tego typu 
pasują do większości siedzeń samochodowych. 
2. Odpowiedni montaż fotelika w samochodzie możliwy jest, jeśli producent samochodu zadeklarował w instrukcji 
obsługi pojazdu, że pojazd jest przystosowany do „Uniwersalnych" ograniczeń dotyczących fotelików dziecięcych 
tej grupy. 
3. Ograniczenie to funkcjonuje jako „Uniwersalne" na surowszych warunkach niż te zastosowane wobec 
wcześniej-szych modeli, które nie posiadały tej adnotacji. 
4. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem albo sprzedawcą detalicznym. 

Fotelik tego typu nadaje się tylko do pojazdu 
wyposażonego w pasy bezpieczeństwa z 3-

punktową blokadą i 3-punkto-wym elementem 
zwijającym, co jest zgodne z Przepisem UN/ECE nr 

16 lub innymi równoznacznymi standardami 

WAŻNE!ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.
PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

WAŻNE! PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I 
ZACHOWAĆ  INSTRUKCJE , ABY MÓC Z NIEJ 
KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI!   

14.OSTRZEŻENIE! Nie pozostawiać klamrę częściowo zamkniętą, ona powinna być zamknięta, kiedy wszystkie 
części są zajęte. Natychmiast należy wyjąć dziecko z krzesełka w wypadku wyjątkowej sytuacji. 

Ważne instrukcję dotyczące bezpieczeństwa!

zainstalowane, aby podczas codziennego użytkowania pojazdu nie zostały uwięzione przez ruchome siedzenie 
lub w drzwiach pojazdu. Zapobiegaj osadzaniu pasów siedziska / samochodu między drzwiami samochodu lub 
tarciu o ostre części. 

5. OSTRZEŻENIE! Należy przestrzegać ściśle wskazówki dotyczące montażu. Nieprzestrzeganie wskazówek 
może doprowadzić do urazów dziecka!

4. OSTRZEŻENIE! Fotelik samochodowy należy wymienić, gdy uległo gwałtownemu naprężeniu/uszkodzeniu w 
wypadku.Po wypadku,  wymień siedzisko i pasy bezpieczeństwa. Chociaż mogą się wydawać nienaruszone, 
mogą nie zapewnić odpowiedniej ochrony dziecku. 

8.OSTRZEŻENIE! Odwrócone do tyłu systemy do zabezpieczania dzieci nie mogą być wykorzystywane na 
miejscach do siedzenia, zabezpieczonych poduszką powietrzną.

15. OSTRZEŻENIE! Zamontuj fotelik samochodowy dla dzieci w miejscach siedzących pojazdu 
zaklasyfikowanych jako „Uniwersalne" w instrukcji obsługi pojazdu, używając podstawowej prowadnicy pasa.

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję, ponieważ niewłaściwy montaż może spowodować poważne 
obrażenia, za co producent nie ponosi odpowiedzialności!

9. OSTRZEŻENIE! NIGDY nie zostawiaj dziecka bez nadzoru w urządzeniu zabezpieczającym nawet przez krótki 
czas! 

 Ka dy baga  lub inne przedmioty mog ce spowodowa  obra enia w razie zderzenia nale y 10. OSTRZEŻENIE! ż ż ą ć ż ż
odpowiednio zabezpieczy .ć

 Nie u ywaj fotelika samochodowego bez pokrycia.11. OSTRZEŻENIE! ż
Nie nale y wymienia  pokrowca na siedzenia inne ni  zalecane przez producenta, poniewa  12. OSTRZEŻENIE! ż ć ż ż

os ona stanowi integraln  cz  w a ciwo ci fotelika.ł ą ęść ł ś ś

3. OSTRZEŻENIE! Wszystkie pasy przytrzymujące zamontowany fotelik samochodowy w pojeździe powinny być 
napięte, wszystkie pasy przytrzymujące dziecko powinny być dopasowane do ciała dziecka. Pasy nie powinny 
być skręcone. Zawsze upewnij się, że pasy bezpieczeństwa siedziska samochodowego i pasy bezpieczeństwa  
samochodu są odpowiednio naciągnięte, aby zapewnić dziecku maksymalne bezpieczeństwo. 

2. OSTRZEŻENIE! Sztywne elementy I plastikowe części fotelika samochodowego muszą być tak umieszczone I 

7.OSTRZEŻENIE! Siedzenie może być montowane tylko na siedzeniach pasażerskich z 3-punktowym 
systemem pasów.  Nie korzystać z innych punktów do przymocowania paska, oprócz tych, opisanych w 
instrukcji i oznakowanych na systemie zabezpieczającym. Upewnić się, że klamra paska bezpieczeństwa 
samochodu nie jest położona do lub przed danym paskiem systemu zabezpieczającego.

1.  Z krzesełka można korzystać kiedy jest odwrócone do przodu!OSTRZEŻENIE!

6. OSTRZEŻENIE! Dokonywanie zmian lub uzupełnień w foteliku samochodowym bez zgody organu 
udzielającego homologacji jest niebezpieczne. Twoje dziecko jest w niebezpieczeństwie, jeśli nie będziesz ściśle 
przestrzegać instrukcji montażu dostarczonej przez producenta urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

13. OSTRZEŻENIE! NIE  próbuj demontować, modyfikować ani dodawać części do siedziska samochodowego, 
ani zmieniać sposobu, w jaki paski samochodowe są wykonane lub używane.

TO MOŻE DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI 
LUB POWAŻNEGO URAZU!

SKRAJNIE NIEBEZPIECZNIE! NIE 
POZOSTAWIAĆ odwrócone do tyłu 

dziecięce siedzenie na przednim siedzeniu 
z poduszką powietrzną!

PL

Instrukcja użytkownika 




































































