2 / TURVALLISUUSOHJEET
SEURAAVAT OHJEET OVAT TÄRKEITÄ.
LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN.
LAPSEN TURVALLISUUS VOI VAARANTUA, JOS NÄITÄ OHJEITA EI NOUDATETA.
VAROITUS! Sopii käytettäväksi vain ajoneuvoissa, joissa on ECE-säännön nro 16 tai vastaavien
standardien mukaiset kolmipisteturvavyöt.
Tämä on painoluokkien II ja III mukainen turvaistuin 15–36 kg painaville lapsille.
Nämä kokoonpano- ja käyttöohjeet on annettava asiakkaalle.
Oikeudet painovirheisiin, virheisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään.
VAROITUS! Istuinta asentavan henkilön turvallisuus:
* Kun istuinta asennetaan tai irrotetaan, on varmistettava, että mikään esine ei pääse liukumaan
istuimen ja turvaistuimen rungon väliin. Sormet voisivat takertua esineeseen.
* Vaurioiden välttämiseksi on varottava, ettei istuin jumiudu auton kiinteiden osien (ovien, istuimen
kiskojen ym.) väliin.
* Varastoi istuin turvallisessa paikassa, kun se ei ole käytössä. Älä aseta painavia esineitä
istuimelle äläkä säilytä istuinta lämmönlähteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
VAROITUS! Auton turvallisuus:
* Auton istuinten verhoilu voi olla herkkää materiaalia (veluuria, nahkaa jne.), joka voi kulua
turvaistuimen käytön seurauksena. Suosittelemme suojaamaan verhoilun käyttämällä
lisävarusteena saatavia auton istuimen suojuksia.
VAARA! Lapsen turvallisuus:
* Käytä Caretero Leo -turvaistuinta vain lapsen kiinnittämiseen auton istuimeen.
* Tämän turvaistuimen saa asentaa vain niin, että lapsen kasvot ovat ajosuuntaan. Se on
tarkoitettu vain painoluokkiin II ja III (15–36 kg) kuuluville lapsille auton kolmipisteturvavyön
yhteydessä.
* Älä käytä turvaistuinta sellaisella matkustajan istuimella, jonka turvatyyny on toiminnassa.
Tarkista ennen jokaista ajomatkaa, että turvaistuin on kiinnitetty oikein.
* Takamatkustajan istuimet ovat turvallisin paikka turvaistuimelle.
* Varmista, että kaikki osat on asennettu asianmukaisesti ja että turvaistuin ei ole jumiutunut ovien
tai taitettavien penkkien väliin.
* Tätä turvaistuinta ei saa käyttää, jos lapsen kiinnittämiseen käytettäviä turvavöitä ei ole kiinnitetty
asianmukaisesti.
* Älä käytä tai kuljeta turvaistuinta, jos sitä ei ole asennettu autoon asianmukaisesti.
* Älä käytä muita kiinnityskohtia kuin tässä ohjeessa kuvattuja ja turvaistuimeen merkittyjä
kiinnityskohtia.
* Tarkista säännöllisesti turvavyöt, erityisesti kiinnityskohdat, saumat ja säätölaitteet.
* Älä käytä turvaistuinta, jos mikä tahansa sen osa on vaurioitunut tai löystynyt onnettomuudessa.
* On tärkeää varmistaa, että lantiovyö ovat riittävän alhaalla, jotta se pitää lapsen lantion
paikallaan.
* Varmista erityisesti, että kaikki hihnat, joilla turvaistuin on kiinnitetty, ovat tiukalla ja että auton
turvavyöt on säädetty lapsen vartalolle sopiviksi eivätkä ne ole kierteellä.
* Ulkonevat osat ja muoviosat on kiinnitettävä niin, etteivät ne jää päivittäisessä käytössä
puristuksiin liikkuvien autonistuinten tai ovien väliin.
* Älä muokkaa turvaistuimen rakennetta millään tavoin äläkä asenna siihen lisäosia ilman
asianmukaisten viranomaisten hyväksyntää.
Kun olet asentanut istuimen ja kiinnittänyt lapsen siihen, varmista, että auton turvavyön lukitsin on
oikeassa paikassa. Näin varmistetaan, että istuin pysyy turvallisesti paikallaan. Turvavyön lukitsin

ei saa olla aivan istuimen rungon vieressä eikä missään istuimen rungon aukoista. Jos näin
tapahtuu, vaihda istuimen asennuspaikkaa tai lyhennä lukitsimen kiinnityshihnaa kiertämällä sitä.
* Turvaistuinta ei saa käyttää ilman kangaspäällystä. Päällystä ei saa vaihtaa erilaiseen
päällykseen, joka ei ole valmistajan suosittelema, sillä päällys on olennainen osa turvaistuinta.
* Turvaistuinta ei suositella käytettäväksi yli viiden vuoden kuluttua valmistuspäivästä, sillä
tuotteen fyysiset ominaisuudet saattavat heikentyä esimerkiksi muovin ikääntymisen seurauksena.
* Turvaistuinta ei saa käyttää tuolina tai leluna.
* Suuremmalla nopeudella kuin 10 km/h tapahtuvassa törmäyksessä turvaistuin saattaa vaurioitua
ilman, että siihen jää näkyviä jälkiä. Tällaisessa tapauksessa turvaistuin on hävitettävä ja sen tilalle
on hankittava uusi.
* Muista kierrättää istuin asianmukaisesti, kun sitä ei enää käytetä.
Tarkista turvaistuin kattavasti, jos se on saattanut vaurioitua esimerkiksi putoamisen seurauksena.
■ Tarkista kaikki turvaistuimen tärkeät osat säännöllisesti vaurioiden varalta. Varmista, että kaikki
istuimen mekaaniset osat toimivat asianmukaisesti.
■ Istuimen osia ei saa voidella.
Älä koskaan jätä lasta istuimeen valvomatta.
■ Varmista, että lapsi siirtyy autoon ja pois autosta kadun jalkakäytävän puoleiselta puolelta.
Älä asenna turvaistuinta sellaiselle istuimelle, jonka turvatyyny on toiminnassa.
Turvaistuinta EI SAA asentaa sellaiselle istuimelle, jossa on kaksipisteturvavyö.
Tämäntyyppistä turvaistuinta saa käyttää vain autoissa, joiden kolmipisteturvavyössä on lukitus ja
kelauslaite, jotka täyttävät UN/ECE-säännön nro 16 tai vastaavien standardien mukaiset
vaatimukset.
ASENNUS PAINOLUOKISSA II, III (15–36 kg)
Aseta turvaistuin auton matkustajanistuimelle niin, että lapsen kasvot ovat kulkusuuntaan.
Varmista, että turvaistuin on matkustajanistuimen selkänojaa vasten ja että turvaistuimen pohja on
tukevasti matkustajanistuimen istuinosaa vasten. Aseta lapsi istuimeen. Vie auton turvavyö lapsen
etupuolelta ja lukitse vyön kieleke vyön lukkoon niin, että kuulet napsahduksen. Vie vyön olka- ja
lantio-osa käsinojien alta. Turvavyön olkahihnan yläosan on kuljettava lapsen olkapään ja
rintakehän keskikohdalta.
Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että auton turvavyöt on kiinnitetty kunnolla ja sijoitettu kuvan
mukaisesti. Varmista, että vyöt ovat tiukalla ja että ne eivät ole kierteellä. Kun lapsi ei ole
turvaistuimessa, istuin on aina kiinnitettävä auton turvavyöllä. Muuten istuin voi liikkua autossa ja
aiheuttaa lisävaaran kuljettajalle ja muille matkustajille onnettomuuden tai äkkijarrutuksen
yhteydessä.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Käytä turvaistuimessa aina VAIN alkuperäistä Caretero LEO-verhousta, sillä se on olennainen osa
istuinta ja vaikuttaa osaltaan istuimen asianmukaiseen toimintaan. Verhouksen voi irrottaa pesua
varten (käsinpesu tai konepesu hienopesulla enintään 30 °C:n lämpötilassa). Ei rumpukuivausta.
Käytä vain mietoja pesuaineita. Istuimen muoviosat voi puhdistaa kostealla liinalla ja saippualla.
Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita, kuten valkaisuaineita ja vastaavia. Verhousta ei
saa silittää.

