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Group 1-2-3
Suitable for 9-36kg

Maxim Isofix 921
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Know your car seat
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Selection Criteria for Children’s safety seats
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Installation ISOFIX+Top Tether+Harness
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Installation ISOFIX+Top Tether+Harness
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Installation ISOFIX+Top Tether+Harness
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InstructionInstallation ISOFIX+Top Tether+Harness
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Removal of 5-point harness
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Group II and III installation 
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Removing the cover
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Cleaning and Maintanence
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Εισαγωγή

GR

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και τα προϊόντα μας!
Για τους γονείς:
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε 
το κάθισμα αυτοκινήτου.

ISOFIX UNIVERSAL I (9-18KG): ISOFIX + TOP TETHER + ΖΩΝΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Πρόκειται για σύστημα στερέωσης παιδιών ISOFIX. Εγκρίνεται σύμφωνα με τα 
συστήματα συγκράτησης του κανονισμού ISOFIX.
2. Ταιριάζει σε οχήματα με θέσεις (όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο του οχήματος), 
ανάλογα με την κατηγορία του παιδικού καθίσματος.
3. Η ομάδα μάζας και η κατηγορία μεγέθους ISOFIX για την οποία προορίζεται αυτή η 
συσκευή ως ομάδα I (9-18 kg), είναι κατηγορία μεγέθους ISOFIX  B1.

UNIVERSAL II + III (15-36 κιλά): ΖΩΝΗ 3-ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ                              1. Πρόκειται για ένα “Universal” σύστημα συγκράτησης για παιδιά. Έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 44, 04 σειρά τροποποιήσεων, για γενική χρήση 
σε οχήματα και θα ταιριάζει στα περισσότερα καθίσματα αυτοκινήτων.
2. Η σωστή τοποθέτηση είναι πιθανή εάν ο κατασκευαστής του οχήματος έχει δηλώσει 
στο εγχειρίδιο του οχήματος ότι το όχημα είναι σε θέση να δεχθεί ένα σύστημα 
συγκράτησης παιδιών "Universal" για αυτήν την ηλικιακή ομάδα.
3. Αυτό το σύστημα συγκράτησης για παιδιά έχει ταξινομηθεί ως "Universal" υπό 
αυστηρότερους όρους από εκείνους που εφαρμόζονταν σε προηγούμενα σχέδια που 
δεν φέρουν την παρούσα ειδοποίηση.
4. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του συστήματος 
συγκράτησης παιδιών ή τον έμπορο λιανικής πώλησης.
5. Μόνο κατάλληλη για χρήση στα εισηγμένα οχήματα με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων, 
εγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΕΕ αριθ. 16 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.

UNIVERSAL II + III (15-36 κιλά): ISOFIT + ΖΩΝΗ 3-ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατάλληλο μόνο για χρήση 
στις  ζώνες ασφαλείας 
τριών σημείων που είναι 
εισηγμένες στο όχημα και 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα 
με τον κανονισμό αριθ. 16 
της ΟΕΕ ή άλλα ισοδύναμα 
πρότυπα.

Αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών κατατάσσεται στην 
κατηγορία "(Ημι-universal)" και είναι κατάλληλο για τη στερέωση
 στις θέσεις καθισμάτων των ακόλουθων αυτοκινήτων:

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΙΣΩΜΠΡΟΣΤΑ
Ταιριάζει σε όλα τα οχήματα 

με σύστημα ISOFIX
 Εξωτερικά  Εξωτερικά  Κέντρο

Όχι Ναι  Όχι
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Εισαγωγή

1. Τα μεταλλικά εξαρτήματα και τα πλαστικά μέρη του καθίσματος ασφαλείας πρέπει να 
στερεώνονται όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο, το οποίο εξασφαλίζει ότι το κάθισμα 
ασφαλείας δεν θα κολλήσει από τα καθίσματα αυτοκινήτων και τις πόρτες του αυτοκινήτου.
2. Μόνο κατάλληλη για χρήση σε ζώνες ασφαλείας 3 σημείων, εγκεκριμένες σύμφωνα με 
τον κανονισμό αριθ. 16 της ΟΕΕ ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.
3. Οποιοσδήποτε ιμάντας που συγκρατεί το σύστημα συγκράτησης στο όχημα πρέπει να 
είναι σφιχτός, ώστε οι ιμάντες που συγκρατούν το παιδί να εφαρμόζουν στο σώμα του 
παιδιού και να μην περιστρέφονται.
4. Η ζώνη μέσης πρέπει να εφαρμόζει σωστά στην λεκάνη του παιδιού για να μην υπάρχει
καταπόνηση.
5. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν έχει υποστεί βίαιες πιέσεις σε ένα ατύχημα.
6. Είναι επικίνδυνο να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στην κάθισμα χωρίς την 
έγκριση της Bebe Stars και υπάρχει κίνδυνος εάν δεν ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες 
εγκατάστασης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του καθίσματος.
7. Η καρέκλα θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως, διαφορετικά μπορεί να 
είναι πολύ ζεστό για το δέρμα του παιδιού.
8. Μην αφήνετε το παιδί σας στο σύστημα συγκράτησης χωρίς επιτήρηση.
9. Όλες οι αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς 
σε περίπτωση σύγκρουσης, πρέπει να είναι σωστά ασφαλισμένα.
10. α: Το σύστημα συγκράτησης παιδιών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς το κάλυμμα.
      β: Το κάλυμμα του καθίσματος δεν πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο εκτός από εκείνο 
που συνιστά ο κατασκευαστής.
11. Οι οδηγίες μπορούν να διατηρηθούν στο κάθισμα αυτοκινήτου για τη διάρκεια ζωής του.
12. Μη χρησιμοποιείτε άλλα σημεία επαφής που φέρουν φορτία διαφορετικά από εκείνα 
που περιγράφονται στις οδηγίες και σημειώνονται στο σύστημα συγκράτησης παιδιών.
13. Τα άκαμπτα αντικείμενα και τα πλαστικά μέρη ενός συστήματος συγκράτησης πρέπει 
να τοποθετούνται έτσι, ώστε να μην είναι υπεύθυνα κατά την καθημερινή χρήση του 
οχήματος, να παγιδευτούν από ένα κινητό κάθισμα ή από μια πόρτα του οχήματος.
14. Όλες οι αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς 
σε περίπτωση σύγκρουσης πρέπει να ασφαλίζονται σωστά.
15. Η ασφαλής οδήγηση είναι ο καλύτερος τρόπος για την προστασία των παιδιών. Τα 
καθίσματα ασφαλείας των παιδιών μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα παιδιά, 
αλλά δεν μπορούν να εξαλείψουν πλήρως τις βλάβες των τροχαίων ατυχημάτων.
16. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή ομάδα παιδικών καθισμάτων με τις 
κατάλληλες μεθόδους εφαρμογής, οι οποίες αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του 
συστήματος συγκράτησης παιδιών. Διαφορετικά, υπάρχει πιθανός κίνδυνος τραυματισμού.
17. Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που κατά την 
ενεργοποίηση του αερόσακου μπορεί να χτυπήσει το παιδικό κάθισμα γιατί όταν συμβεί 
ατύχημα, ο αερόσακος μπορεί να βλάψει το παιδί σας.
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Προσκέφαλο

Οδηγός για
Group II και III

Λαβή ανύψωσης 
προσκέφαλου

Πόρπη

Μαξιλαράκι 
πόρπης

Ρυθμιστής

Ζώνη 
ρύθμισης

Ρύθμιση θέσης Λαβή ISOFIX

Βάση

Μαξιλάρι για Group Ι

Ζώνη ασφαλείας

Μαξιλαράκια ώμων

Οδηγίες
Εγκατάστασης

Λωρίδα 
τελειώματος

Σώμα 
καθίσματος

Κουμπί

Οδηγός ζώνης για
Group II και III

Κουμπί απελευθέρωσης

Παράθυρο ένδειξης

Σύνδεσμος ISOFIX

Ιμάντας ζώνης ώμων

Ιμάντας ζώνης

Ρυθμιστής ζώνης

Θήκη οδηγιών
Πίσω κάλυμμα

Ζυγός ζωνών

Άξονας ζωνών

Γρανάζι

Ρυθμιστής Top Tether

Ζώνη Top Tether

Γάντζος Top Tether

Γνωρίστε το κάθισμα σας
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Κριτήρια επιλογής για τα καθίσματα ασφαλείας των παιδιών

GR

Αυτό το κάθισμα ασφαλείας για παιδιά είναι εγκεκριμένο για την Ομάδα Ι + ΙΙ + ΙΙΙ, 
το οποίο  το βάρος τους κυμαίνεται μεταξύ 9-36 κιλά.
Επειδή οι μέθοδοι εγκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με τις ηλικίες, παρακαλούμε 
κατά την εγκατάσταση να ταιριάζει με τη σωστή ομάδα σύμφωνα με τα παρακάτω 
πρότυπα.
Μην χρησιμοποιείτε άλλα σημεία επαφής που φέρουν φορτία διαφορετικά από 
εκείνα που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης και σημειώνονται στο σύστημα 
συγκράτησης παιδιών.

Ι

ΙΙ+III

9-18 kg

15-36kg

ΙΙ+III 15-36kg

9 μήνες-
4 χρονών

4-12
χρονών

4-12
χρονών

ζώνη 5 
σημείων

ζώνη 
οχήματος
3 σημείων

ζώνη 
οχήματος
3 σημείων

ISOFIX+
Top Tether

ζώνη 
οχήματος
3 σημείων

ISOFIT+
ζώνη 

οχήματος
3 σημείων

Να εξοπλίζεται το όχημα 
με ISOFIX  που να πληρεί τις 

προυποθέσεις ECE R16

Να εξοπλίζεται το όχημα 
με ISOFIX  που να πληρεί τις 

προυποθέσεις ECE R16 και να
μην τοποθετηθεί σε κάθισμα 

με ζώνη 2 σημείων

Να τοποθετηθεί σε κάθισμα 
με ζώνη 3 σημείων και όχι 

με ζώνη 2 σημείων

Group Βάρος
παιδιού

Ηλικία
Σύστημα 

πρόσδεσης 
παιδιού

Μέθοδος
εγκατάστασης Απαιτήσεις οχήματος

Κατάλληλο για χρήση σε οχήματα που υπάρχει μόνο σύστημα πρόσδεσης 3 
σημείων, σύμφωνα με τους κανονισμούς ECE R16 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα
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Εγκατάσταση ISOFIX+Top Tether+Ζώνη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Η εγκατάσταση για την Ομάδα Ι εφαρμόζεται σε παιδιά των οποίων το 
σωματικό βάρος κυμαίνεται από 9 έως 18 κιλά.
2. Αυτό το κάθισμα για την Ομάδα Ι έχει 4 επίπεδα ρύθμισης: 1/2/3/4.

1.Εγκατάσταση ISOFIX

Βήμα 1:Όπως φαίνεται στο 1, τραβήξτε 
το κόκκινο κουμπί ρύθμισης προς τα 
έξω και ρυθμίστε τη γωνία του 
καθίσματος πριν την εγκατάσταση.

Βήμα 2: Όπως φαίνεται στο 2, τραβήξτε 
τη λαβή ρύθμισης ISOFIX στη βάση 
και απελευθερώστε το σύνδεσμο ISOFIX.

Βήμα 3: Όπως φαίνεται στο 3, αν θέλετε 
να αφαιρέσετε τη φίσα ISOFIX, τραβήξτε
ξανά τη κόκκινη λαβή ρύθμισης προς 
τα έξω και πιέστε το σύνδεσμο ISOFIX 
μέχρι να επανέλθει στην αρχική θέση.

Βήμα 4: Όπως φαίνεται στην παράγραφο
4, προτού εγκαταστήσετε το ISOFIX, 
παρακαλώ σηκώστε την επάνω πρόσδεση 
από το πίσω κάλυμμα και τραβήξτε προς 
τα έξω τη λωρίδα επάνω ιμάντα. Στη 
συνέχεια, τοποθετήστε προσωρινά την 
επάνω πρόσδεση στο προσκέφαλο.

Βήμα 5: Όπως φαίνεται στο 5, τοποθετήστε τις 
δ ύ ο  υ π ο δ ο χ έ ς  I S O F I X  σ τ ο  σ τ α θ ε ρ ό 
σημείο ISOFIX του καθίσματος αυτοκινήτου με 
και θα ακούσετε "κλικ" και στις δύο πλευρές,
εν τω μεταξύ, η ένδειξη ISOFIX θα γίνει πράσινη. 
Για να απελευθερώσετε τους σύνδεσμους ISOFIX, 
πιέστε το κόκκινο κουμπί και η ένδειξη ISOFIX 
θα γίνει κόκκινη.
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Εγκατάσταση ISOFIX+Top Tether+Ζώνης

Βήμα 6: Όπως φαίνεται στο 6, τραβήξτε το 
λαβή ρύθμισης ISOFIX και σπρώξτε το 
παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου για να 
το στερεώσετε στο κάθισμα του αυτοκινήτου.

2. Εγκατάσταση Top Tether

Βήμα 1: Τραβήξτε προς τα έξω την πρόσδεση για να συνδέσετε πίσω το γάντζο 
πρόσδεσης που είναι έτοιμο προς χρήση και επιλέξτε μία θέση που σας εξυπηρετεί 
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης  του αυτοκινήτου). Δείτε την εικόνα 1 & 2.

Βήμα 2: Σφίξτε το Top Tether μέχρι το κουμπί απελευθέρωσης του ιμάντα να 
δείχνει πράσινο. Εν τω μεταξύ, ανακινήστε το κάθισμα για να ελέγξετε ότι το 
Top Tether είναι σφιγμένο σωστά. Για να απελευθερώσετε το Top Tether, 
πιέστε το κουμπί, ώστε ο ρυθμιστής του Top Tether να είναι χαλαρός.
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Εγκατάσταση ISOFIX+Top Tether+Ζώνης

2. Εγκατάσταση Ζώνης

Βήμα 1: Πιέστε τον κεντρικό ρυθμιστή 
και τραβήξτε προς τα έξω τον ιμάντα της 
ζώνης για να χαλαρώσετε τον ιμάντα
ώμου.

Βήμα 2: Πατήστε το κόκκινο κουμπί για 
να ανοίξετε την πόρπη της ζώνης.

Βήμα 3: Τραβήξτε και τις δύο ζώνες 
ώμων στις δύο πλευρές του καθίσματος 
και τοποθετήστε τις γλώσσες πόρπης στις 
σταθερές εγκοπές.

Βήμα 4: Καθίστε το παιδί σας στο κάθισμα
και διασφαλίστε ότι η ζώνη μέσης εφαρμόζει 
σωστά στη λεκάνη. Ελέγξτε το ύψος από, 
τις ζώνες των ώμων ώστε να τοποθετηθούν 
λίγο υψηλότερα από τους ώμους του παιδιού 
σας. Η τοποθέτηση πολύ υψηλά ή πολύ 
χαμηλά μπορεί να μειώσει την ασφάλεια του 
παιδικού καθίσματος.

Βήμα 5: Τραβήξτε προς τα έξω τον ιμάντα 
ρύθμισης της ζώνης για να στερεώσετε 
το παιδί και αποφύγετε το υπερβολικό 
σφύξιμο του ιμάντα. Βεβαιωθείτε 
ότι η ζώνη είναι άνετη για το παιδί σας.

Μέθοδοι για χρήση της ζώνης 5 σημείων: 
Κατευθύνετε τα δύο πλαστικά τμήματα των 
ζωνώννα ενωθούν και τοποθετήστε τα μέσα 
στην πόρπη  μέχρι να ακούσετε κλικ. Η
ζώνη θα απελευθερωθεί εάν πατήσετε το
κόκκινο κουμπί. 
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Εγκατάσταση ISOFIX+Top Tether+Ζώνης

Βήμα 6: Προκειμένου να χωρέσουν διαφορετικοοί τύποι 
παιδικού σώματος, υπάρχουν δύο επίπεδα στον καβάλο. 
Πριν από τη ρύθμιση, χαλαρώστε την ζώνη ασφαλείας 
πέντε σημείων και ανοίξτε την πόρπη, στη συνέχεια 
στρίψτε τη ζώνη για να την περάσετε στην υποδοχή και 
στερεώστε τη ζώνη στο άλλο επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι η 
πόρπη έχει στερεωθεί σωστά.

Βήμα 7: Σύστημα ρυθμιζόμενης ζώνης με προσκέφαλο: 
υπάρχουν 6 επίπεδα για να ρυθμίσετε τα ύψη των 
προσκέφαλων και των ζωνών ώμου στην Ομάδα Ι. 
Πριν από τη ρύθμιση, χαλαρώστε τις ζώνες ασφαλείας 
5 σημείων.
Προσοχή: Αφού καθήσετε, ρυθμίστε το προσκέφαλο 
στη σωστή θέση.

Ένα ή δύο δάχτυλα είναι η 
καλύτερη απόσταση από το 
κάτω μέρος του προσκέφαλου 
μέχρι τους ώμους του παιδιού.

Ψηλότερα από την κόκκινη γραμμή 
στην πλευρά του προσκέφαλου

Κάτω από την κόκκινη γραμμή 
στην πλευρά του προσκέφαλου

Η κόκκινη γραμμή στην πλευρά του προσκέφαλου

Βήμα 8: Εάν η κόκκινη γραμμή στο πλάι του προσκέφαλου 
υπερβαίνει το ύψος του πλευρικού σώματος του 
καθίσματος, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις 
εγκατάσταση για την ομάδας 2 + 3.
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Αφαίρεση της ζώνης 5 σημείων 

Βήμα 1: Όπως φαίνεται στο 1, 
ρυθμίστε το κάθισμα του 
αυτοκινήτου του μωρού στο 
επίπεδο 1.

Βήμα 2: Όπως φαίνεται στο 
2, πατήστε τον κεντρικό 
ρυθμιστή και χαλαρώστε 
τον ιμάντα. Στη συνέχεια, 
ρυθμίστε το προσκέφαλο 
στο επίπεδο 3 ή 4 ή 5

Βήμα 3: Όπως φαίνεται στο 
3, τραβήξτε προς τα έξω 
το Top Tether. Στη συνέχεια, 
τοποθετήστε το προσωρινά
πάνω στο προσκέφαλο και 
ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.

Βήμα 4: Όπως φαίνεται στο 4, διαχωρίστε τη ζώνη ώμου από το ζυγό των ζωνών: 
αφήστε το ζυγό στο πίσω κάλυμμα και τραβήξτε τους ιμάντες προς τα εμπρός.

Βήμα 5: Όπως φαίνεται στο 5, τραβήξτε πρώτα τα μαξιλαράκια ώμων και αφαιρέστε 
τους ιμάντες ώμου με το ζυγό μέσα απο τα μαξιλαράκια. Στη συνέχεια τραβήξτε τα 
μαξιλάρια των ώμων

Βήμα 6: Όπως φαίνεται στο 6, 
ανοίξτε τους ιμάντες της 
πόρπης, και αφαιρέστε το 
μαξιλαράκι της πόρπης.
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Βήμα 7: Όπως φαίνεται στο 7, αφαιρέστε τη πόρπη από το κάθισμα του αυτοκινήτου 
(βλέπε 1 & 2).

Βήμα 8: Όπως φαίνεται στο 8, τραβήξτε ξεχωριστά τους μεταλλικούς ζυγούς με τα χέρια.
 Στη συνέχεια αφαιρείτε τον ιμάντα σύμφωνα με την εικόνα 1-2-3-4-5.

Βήμα 9: Όπως φαίνεται στην ενότητα 9, τοποθετήστε 
το Top Tether στο πίσω κάλυμμα και κλείστε το.

Βήμα 10: Μετά αφαιρέστε 
τη ζώνη ασφαλείας 5 σημείων 
από το κάθισμα του παιδικού 
αυτοκινήτου , η οποία φαίνεται 
στην εικόνα 10.Ειδοποίηση

Προσοχή: Όταν τοποθετείτε τις ζώνες 
των ώμων να μην είναι στριμμένες

Προσοχή: Όταν τοποθετείτε τις ζώνες 
των ώμων πρέπει να περάσουν πάνω 
από τους άξονες των ζωνών
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Εγκατάσταση για Ομάδα II και III 

1. Semi-Universal εγκατάσταση: ISOFIT + ζώνη 3 σημείων
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπάρχει μόνο ένα επίπεδο για την Ομάδα ΙΙ + ΙΙΙ και είναι το πρώτο επίπεδο.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε την Ομάδα ΙΙ + ΙΙΙ, αφαιρέστε τη ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
και το εσωτερικό κάλυμμα (μαξιλάρι).
3. Τραβήξτε τον ιμάντα της πόρπη σφιχτά για να βεβαιωθείτε ότι η πόρπη είναι στη 
σωστή θέση.
4. Κατάλληλο μόνο για χρήση στα οχήματα με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων 
εγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΕΕ αριθ. 16 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.

Βήμα 1: Όπως φαίνεται στο 1, ρυθμίστε 
το κάθισμα του αυτοκινήτου στο επίπεδο 1
πριν από την εγκατάσταση.

Βήμα 2: Όπως φαίνεται στο 2, τραβήξτε τη
λαβή ρύθμισης ISOFIX στη βάση για να 
απελευθερώσετε την υποδοχή ISOFIT.

Βήμα 3: Όπως φαίνεται στο 3, αν πρέπει 
να αφαιρέσετε τους συνδέσμους ISOFIT, 
τραβήξτε ξανά τη κόκκινη λαβή ρύθμισης 
και πιέστε τους συνδετήρες ISOFIT μέχρι 
να μπουν στην αρχική θέση.

Βήμα 4: Όπως φαίνεται στο 4, τοποθετήστε 
το Top Tether στο πίσω κάλυμμα.

Βήμα 5: Όπως φαίνεται στο 5, τοποθετήστε
τις δύο υποδοχές ISOFIT στο σταθερό 
σημείο ISOFIX στο κάθισμα του αυτοκινήτου 
μέχρι να ακουστεί "κλικ" και στις δύο 
πλευρές. Εν τω μεταξύ, η ένδειξη ISOFIT να
γίνει πράσινη. Για να απελευθερώσετε 
τους συνδέσμους ISOFIT, πιέστε το κόκκινο
κουμπί και το παράθυρο ενδείξεων θα γίνει
κόκκινο.

Βήμα 6: Όπως φαίνεται στο 6, τραβήξτε τη
λαβή ρύθμισης ISOFIX και σπρώξτε το 
κάθισμα του αυτοκινήτου προς τα πίσω 
για να εφαρμόσει καλύτερα στο κάθισμα 
του αυτοκινήτου.
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Βήμα 7: Όπως φαίνεται στο 7, το 
παιδί σας πρέπει να καθίσει στο 
κάθισμα και  να ρυθμίσει  το 
προσκέφαλο στη σωστή θέση. Στη
συνέχεια, περάστε τον πλάγιο
ιμάντα μέσα από το άγκιστρο 
οδήγησης για τις Ομάδες ΙΙ και ΙΙΙ, 
και τον οριζόντιο ιμάντας μέσα 
από δύο οδηγούς και τοποθετήστε 
τη γλώσσα της ζώνης αυτοκινήτου 
στη πόρπη του αυτοκινήτου. Τέλος,
βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας της 
μέσης εφαρμόζει σωστά στη 
λεκάνη.

2. Universal εγκατάσταση: ζώνη 3 σημείων
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπάρχει μόνο ένα επίπεδο για την Ομάδα ΙΙ + ΙΙΙ και είναι το πρώτο επίπεδο.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε την Ομάδα ΙΙ + ΙΙΙ, αφαιρέστε τη ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
και το εσωτερικό κάλυμμα (μαξιλάρι).
3. Τραβήξτε τον ιμάντα της πόρπη σφιχτά για να βεβαιωθείτε ότι η πόρπη είναι στη 
σωστή θέση.
4. Κατάλληλο μόνο για χρήση στα οχήματα με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων 
εγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΕΕ αριθ. 16 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.

Βήμα 1: Όπως φαίνεται στο 1, ρυθμίστε 
το κάθισμα του αυτοκινήτου στο επίπεδο 1
πριν από την εγκατάσταση.

Βήμα 2: Όπως φαίνεται στο 2, τραβήξτε 
τη κόκκινη λαβή ρύθμισης και πιέστε τους 
συνδετήρες ISOFIT μέχρι να μπουν στην 
αρχική θέση.

Βήμα 3: Όπως φαίνεται στο 3, το 
παιδί σας πρέπει να καθίσει στο 
κάθισμα και να ρυθμίσει το 
προσκέφαλο στη σωστή θέση. Στη
συνέχεια, περάστε τον πλάγιο
ιμάντα μέσα από το άγκιστρο 
οδήγησης για τις Ομάδες ΙΙ και ΙΙΙ, 
και τον οριζόντιο ιμάντας μέσα 
από τους  δύο οδηγούς  και 
τοποθετήστε τη γλώσσα της ζώνης 
αυτοκινήτου στη πόρπη του 
αυτοκινήτου. Τέλος, βεβαιωθείτε 
ότι ο ιμάντας της μέσης εφαρμόζει
σωστά στη λεκάνη. 
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Αφαίρεση του καλύμματος

1. Αφαιρώντας το κάλυμμα από το κάθισμα

Όπως δείχνει η διπλανή εικόνα,
αφαιρείς το κάλυμμα σύμφωνα
με τις οδηγίες 1,2,3,4 και 5 

2. Αφαιρώντας το κάλυμμα από το προσκέφαλο

Βήμα 1: Όπως φαίνεται στο 1, ανοίξτε τα
κουμπιά στο προσκέφαλο.

Βήμα 2: Όπως φαίνεται στο 2, διαχωρίστε 
το ελαστικό με το προσκέφαλο. Σύμφωνα 
με την εικόνα 3, ξεχωρίστε το ελαστικό με 
το πλαίσιο. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το 
κάλυμμα όπως φαίνεται στο βέλος 4.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν θέλετε να το ξανατοποθετήσετε επαναλάβετε τα βήματα με την αντίθετη φορά
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Καθαρισμός και Συντήρηση

1.Ελέγχετε τακτικά όλα τα εξαρτήματα του καθίσματος ασφαλείας και εάν συμβεί 

   κάποιο ατύχημα, πρέπει να το αντικαταστήσετε με ένα νέο κάθισμα ασφαλείας.

2.Τοποθετήστε το κάθισμα ασφαλείας σε στεγνό και δροσερό μέρος όταν δεν 

   χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3.Αν τρόφιμα ή ποτά καθιστούν τον ιμάντα ασφαλείας βρώμικο, αφαιρέστε τον 

   ιμάντα, ξεπλύνετε με ζεστό νερό και αφήστε τον να στεγνώσει.

4.Εάν πλύνετε ολόκληρο το κάλυμμα, ανατρέξτε στις οδηγίες πλύσης.

5.Εάν πλύνετε το κάλυμμα την πρώτη φορά, μπορεί να ξεθωριάσει λίγο. 

   Είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.

Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, χημικά καθαριστικά και λιπαντικά.

ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΣΤΟ ΧΕΡΙ
θερμοκρασία 
νερού κάτω 
από 30

Μη 
χρησιμοποιείτε 
λευκαντικά.

Στεγνό καθάρισμα, 
χρησιμοποιήστε 
απορρυπαντικά 
χωρίς 
τριχλωροαιθυλένιο

Μην 
χρησιμοποιείτε 
στεγνωτήριο

Μην 
σιδερώνετε

Οδηγίες πλυσίματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



31

GR

Customer service / Εξυπηρέτηση πελατών
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