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Kiitämme sinua turvaistuimemme ostamisesta.
Turvaistuimemme ovat eurooppalaisten standardien mukaisia: ECE R / 44/04.
Turvaistuin on tarkoitettu lapsille, joiden paino on enintään 10 / 13 kg.
Lasten turvaistuin voi taata maksimaalisen turvallisuuden vain, jos tätä
käyttöohjetta noudatetaan.

TÄRKEÄÄ TIETOA!
Käyttöohjeen on oltava aina käden ulottuvilla turvaistuinta käytettäessä.
Turvaistuimet takaavat maksimaalisen turvallisuuden vain tämän käyttöohjeen
mukaisesti käytettäessä.
Turvaistuimen tulee aina olla suunnattu auton takaosaa kohti (matkustajan etutai takaistuimelle); mutta ÄLÄ KOSKAAN aseta turvaistuinta turvatyynyllä
varustetulle matkustuspaikalle (hengenvaara). Turvallisuuden varmistamiseksi
lapsen turvaistuin tulee aina kiinnittää turvavyöllä (myös silloin, kun
turvaistuimessa ei ole lasta!)
Lasten turvaistuinta käytettäessä taitettavissa istuimissa, on niiden aina oltava
vakioasennossa. Kaikki taitettavat istuimet on aina lukittava. Turvaistuimen
osien muuttaminen on ehdottomasti kielletty! Turvaistuimen käyttäminen ilman
verhoilua tai muun kuin alkuperäisen verhoilun käyttö on ehdottomasti kielletty!
Asianmukainen verhoilu on tärkeä osa tukitoimintoa. Irtonaiset esineet, jotka
saattavat vahingoittaa lasta käyttäessäsi turvaistuinta jarrutuksen aikana, on
poistettava autosta. Kaikkien esineet ja matkalaukut, jotka uhkaavat lasta ja / tai
muita matkustajia onnettomuuden tai äkillisen jarrutuksen aikana, tulisi olla
kiinnitettynä. Muovi- tai joustamattomat elementit on sijoitettava niin, että
estetään mahdollisuus tarttumiselle tai ovien tukkeutumiselle.
Muiden, kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen kiinnityspisteiden käyttö on
ehdottomasti kiellettyä. Älä osta käytettyä turvaistuinta, sillä et voi olla 100%
varma, että lasten turvaistuimeen ei ole kohdistunut painetta onnettomuuden
vuoksi tai se ei olisi muuten vaurioitunut.
Turvaistuin on vaihdettava, jos se on saattanut vaurioitua onnettomuuden
aikana (vaikka vaurio ei ehkä olisi näkyvissä) sillä sen käyttö voi vaarantaa
lapsen turvallisuuden.

1. Turvaistuimen käyttäminen lapsella
Tämän turvaistuimen saa asentaa vain ajoneuvoihin, joissa on ei-automaattiset
kolmipisteturvavyöt ja kolmipisteturvavyöt kiristimillä. Käyttölupa on myös
välttämätön UN/ECE säädöksen nro 16 tai vastaavien standardien mukaisesti.
Lapsen jättäminen ilman valvontaa on ehdottomasti kiellettyä myös silloin, kun
turvaistuinta käytetään auton ulkopuolella.
Olkavaljaiden päälukko aukeaa painamalla oikeaa painiketta.
Sijoita lapsi turvaistuimeen. Varmista, että lapsen selkä on tiukasti selkänojaa
vasten, ja että lapsen sijainti on oikea.
Olkavaljaat tulee asettaa lapsen harteille. (Varmista, että vyöt eivät ole
kiertyneet) Kummankin olkavaljaan muovipidikkeet on kytkettävä kiinni. Sitten
ne tulee laittaa lukitusmekanismin sisään ja painaa, kunnes se napsahtaa.
Turvaistuimen edessä oleva turvavaljaan pää tulee kiristää siten, että lapsi on
suojattu oikein turvavyön kiinnitysmekanismeilla. Tämän jälkeen varmista, että
kaikki turvaelementit on asetettu oikein.

2. Turvaistuimen valjaiden säätäminen
Varmista, että kaikki turvaistuimen kiinnittävät valjaat on sovitettu vartalon
rakenteeseen ja korkeuteen eivätkä ne ole kiertyneet. Kaikkia turvaistuimen
kiinnitysvaljaita on kiristettävä.
Olkavaljaita voidaan irrottaa löysentää turvaistuimen etuosassa olevaa
säätöpainiketta painamalla, ja molempia olkavaljaita samanaikaisesti vetämällä.
Kiristääksesi valjaita, vedä turvaistuimen etuosassa sijaitsevaa valjaan päätä.
Varmista, että lantiovyöt ovat oikein paikoillaan, jotta lapsen lantio on tukevasti
paikoillaan.

3. Turvaistuimen asentaminen ajoneuvoon (kuva A-F)
Turvaistuinta ei saa koskaan asentaa aktiivisella etuturvatyynyllä varustetun
auton etuistuimelle (hengenvaara !!!)
Turvaistuin on asennettava matkustajan istuimelle aina selkä
matkustussuuntaan päin.
Kun turvaistuimen kantokahva on asetettu oikeaan asentoon, turvaistuin
asennetaan ajoneuvoon matkustajan istuimelle (kuva B).
Etumatkustajan istuin on asetettava taka-osaan.

Auton turvavyö on vedettävä niin pitkälle kuin se on mahdollista, ja lantiovyö
tulee viedä turvaistuimen yläreikien läpi (kuva C).
Tämän jälkeen ajoneuvon turvavyö on kiinnitettävä.
Turvavyön olka-osa tulee viedä turvaistuimen takana olevan aukon läpi (kuva
E):
Turvaistuin on asetettava asentoon, joka estää sen kallistumisen eteenpäin.
Ajoneuvoa saa ajaa vain, jos edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu ja oikea
asennus on varmistettu.

4. Kantokahvan säätäminen
Kantokahvaa voidaan säätää painamalla kahta kantokahvan sivuilla olevia
painikkeita samanaikaisesti, ja vapauttamalla halutussa asennossa.
Lukitusmekanismit lukittuvat, kun oikea asento on asetettu. Painikkeet palaavat
alkuperäiseen asentoonsa.
Kantokahvan neljä mahdollista asentoa (kuva G):
- Käytetään autossa kuljettamiseen (kuva G, kohta 1)
- Kantamiseen (kuva G, kohta 2)
- Nukkumiseen (kuva G, kohta 3)
- Istumiseen (istuin makuulle) (kuva G, kohta 4)

5. Turvaistuimen puhdistus / kunnossapito
Turvaistuin tulee puhdistaa lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.
Verhoilu voidaan pestä käsin alle 30 ° C lämpötilassa, jonka jälkeen verhoilu
asetetaan kuivumaan (älä käytä kuivausrumpua).
Verhoilu voidaan poistaa seuraavasti:
Avaa olkavaljaiden lukitusmekanismi. Poista istuinpehmuste. Aseta olkavaljaat
ja haaravyö verhoilussa olevien aukkojen läpi ja poista verhoilu.
Verhoilu voidaan asettaa takaisin seuraavasti:
Haaravyö ja olkavaljaat tulee viedä verhoilussa olevien aukkojen läpi
Aseta verhoilu paikalleen, ja lisää istuinpehmuste. Sulje lopuksi olkavaljaiden
lukitusmekanismi.

TAKUU

HUOM!

Tuotteella on 12 kuukauden takuu ostohetkestä alkaen.
Kaikki valitukset tai puutteet tulee ilmoittaa myyntipisteeseen. Takuukorjaukset
suorittaa valmistaja tai vaihtoehtoisesti sen valtuuttama henkilö tai myyntipiste.
Korjauspalvelun saamiseksi sinun on luovutettava puhdas turvaistuin voimassa
olevalla takuukortilla ja ostotodistuksella.
Takuuaikana havaitut lasten turvaistuimen viat korjataan ilmaiseksi 14 päivän
kuluessa turvaistuimen luovuttamisesta myyntipisteeseen. Tällöin takuu jatkuu
korjauksen kestolla. Myyntipaikan on määritettävä korjauksen laajuus.

Turvaistuin voidaan asentaa vain, jos ajoneuvon valmistaja on ilmoittanut
ajoneuvon käyttöohjeessa, että siihen voidaan asentaa tietyn ikäryhmän lapsille
tarkoitettuja "yleisiä" turvaistuimia.

Takuu ei kata:
a) tilanteissa, joissa todetaan luvattoman kolmannen osapuolen korjanneen
turvaistuinta.
b) verhoilun värin muutoksiin, tahroihin tai virheellisestä huollosta johtuviin
muutoksiin liittyviä vikoja.
c) ostajan aiheuttamia mekaanisia vaurioita tai verhoiluvaurioita, jotka johtuvat
tuotteen käytöstä sen tarkoituksen vastaisesti.
Takuuta ei välttämättä siirretä kolmansille osapuolille, ja se toimitetaan vain
alkuperäiselle ostajalle.

Tämä turvaistuin kuuluu ”yleisten” lasten turvaistuinten luokkaan. Tämä tuote
hyväksyttiin ajoneuvojen yleiseen käyttöön ja se sopii useimpiin autojen istuimiin
asetuksen nro 44, 04 mukaisesti.
Tämä turvaistuin on osoitettu tiukimpien vaatimusten perusteella, kuten
aiemmissa tapauksissa näiden tietojen pohjalta, yleisten lasten turvaistuinten
luokkaan.
Jos olet epävarma tuotteen sopivuudesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai
myyntipisteeseen.
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