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1. General Safety Notes
Take the time to carefully read through these instructions, 
and always keep them ready to hand in the designated pocket 
on the child seat.
For the protection of all vehicle occupants in the case of an 
emergency stop or an accident, persons or objects which are not 
properly secured in the car can cause injury to other vehicle occupants. 
For this reason, please always check that: 
-The backrests of the vehicle seats are locked (e.g. that the latch on 
a folding rear seat bench is engaged).
-All heavy or sharp-edged objects in the vehicle 
(e.g. on the parcel shelf) are secured.
-All persons in the vehicle have their seat belts fastened.
-The child safety seat is always secured in the car via 
the 3-point belt (Vehicle belt) even when there is no child in the seat.
For the protection of your child
-The more snugly the harness fit over your child's body, 
the safer your child will be.
-Please do not ever leave your child unattended in the child 
safety seat in the vehicle.
-Use on the rear seat:
Move the front seat forward far enough that your child's feet 
cannot hit the backrest of the front seat (to prevent risk of injury). 
-The child safety seat can get hot in direct sunshine.
CAUTION: Child's skin is delicate and could be injured as a result. 
Protect the child seat against intensive direct sunlight when it is not 
currently in use.
-Only allow your child to enter and exit the vehicle on the pavement side.
-Make stops during longer journeys to give your child an opportunity 
to run about and play. 
To protect your vehicle
Some vehicle seat coverings made of more delicate materials
(e.g. velour, leather, etc.) may develop wear marks when child seats 
are used. For optimum protection of your seat covers, we recommend 
using our Car Seat Protector, which is available from our 
range of accessories.

Instruction
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2. USE IN THE VEHICLE
Please observe the instructions on the use of child restraint 
systems described in your vehicle owner's manual.
The seat may be used in vehicles equipped with 3-point belt 
(see type list). Please consult your vehicle owner's manual for 
information about the instruction with 3-point belt. Also check your 
vehicle owner's manual for seats which are approved for child safety 
seats in weight classes 9-18 kg, 15-25kg, 22-36kg. 
You can use your child car seat follows:

(Please observe the applicable regulations in your country)
1) Use is permitted on a rearward-facing vehicle seat 
(e.g in a van or minibus) only if the vehicle seat is also approved 
for use by adults. The seat must not be positioned anywhere where it is 
in range of an airbag which is being deployed.
2) The safety belt must be approved to ECE R 16 or a comparable 
standard (see test label on belt with an “E” or “e” in a circle). 
3) If there is a front airbag: Slide the passenger seat a long way 
back and refer to any instructions in vehicle owner's manual.

Instruction



6

ENEN

3. APPROVAL
Child Safety Seat
Tested and certified according to ECE*R 44/04
Group Body weight 9-36kg

932 Transporter
1.9 to 18 kg
2.15 to 25 kg 
3.22 to 36kg 
The child safety seat has been designed, tested and certified 
according to the requirements of the European Standard for 
Child Safety Equipment (ECE R 44/04). The test mark E (in a circle) 
and the certification number are located on the orange certification 
sticker (sticker on the child safety seat). 
-This certification will be invalidated if you make any modifications 
to the child safety seat. 
-The 932 Transporter child safety seat must only be used to secure your 
child in the vehicle. It must never be used as a seat or toy in the home. 
Risk of injury due to unauthorized modifications! 
Unauthorized technical modifications may reduce or entirely void 
the seat's protective properties. 
-Do not make any technical modifications to the child seat. 
-Use the child seat only as described in these user instructions. 
The 932 Transporter offers a variety of mounting options, the following 
table indicated the types of installation for the respective groups:

Instruction
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4. CARE AND MAINTENANCE 
4.1 How to use the harness buckle
1. Guide the two buckle latches together 
2. Make sure right side up 
3. Engage them before putting them into the harness buckle,
this should make a click noise.
4. Pull shoulder belts to remove all slack from the lap section 
ensuring the harness lies flat and harness buckle locked. 
Open the harness buckle 04 by pressing the red button. 

4.2 Care for the harness buckle 04
It is vital for the safety of your child that the harness buckle works correctly. 
Malfunctions of the harness buckle are usually cause by accumulations 
of dirt of foreign bodies.
Malfunctions are as follows. 
-The buckle latches are ejected only slowly when the red release button 
Is pressed. 
-The buckle latches will no longer lock home (i.e. they are ejected again 
if you try to push them in). 
-The buckle latches engage without an audible “click”.
-The buckle latches are difficult to insert (you feel resistance).
-The buckle only opens if extreme force is applies. 

4.3 Remedy
Wash out the harness buckle so that it functions properly once again.

Instruction
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4.4 Cleaning the harness buckle
1. Open the harness buckle (press the red button). 
2. Grasp the metal plate 14 from underneath and turn it into a 
vertical position
3. Slide the metal plate 14 through the slot 14 
4. Remove the harness buckle 04 in warm water with washing-up 
liquid for at least an hour. Then rinse and dry it thoroughly. 

4.5 Cleaning 
CAUTION! Please be sure to use only genuine 932 Transporter 
replacement seat covers, as the seat cover is an integral part of the 
child safety seat which plays an important role in ensuring that the 
system works properly. Replacement seat covers are available from 
your retailer. 
CAUTION! The child seat must not be used without its cover. 
-The cover can be removed and washed with a mild detergent using the 
washing machine's cycle for delicate items (30°C).
-The plastic parts can be cleaned using soapy water. Do not use harsh 
cleaning agents (such as solvents).
-The harnesses can be washed in lukewarm soapy water. 
CAUTION! Never remove the buckle latches 18 from the harness buckle 04.

4.6 Install the backrest and base.
Which you received is the assembled car seat, please ignore this step.
1. Lay flat the backrest and base.
2. Insert the hook of the backrest to the groove of the base.
3. Need to press strongly, make sure the both hook fully engaged. 
4. Turn the backrest into a vertical position.

4.7 Re-separate the backrest and base
Simply follow the steps in the opposite order.

4.8 Removing the 5-point harness 
1. Loosen the 5-point harness of the child seat as much as possible 
by press the button of the shoulder belt height adjuster 09. 

Instruction
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CAUTION! Do not need to pull 
out all the belts when we clean
 the cover. 
This step is suit for 15-36 kg 
children using this car seat. 
(Instruction see 5.2) 
6. Pull below both, the shoulder pads 
03 and the belts 08 to the front 
through the slots. 
(Front side of the child seat).
7. Pull the shoulder belts 08 
through the slots to the front. 

8. Remove the shoulder pads 03 
from the shoulder belts 08 and 
put them in the storage bag.
9. Lift the lower part of the rear 
covers to the top and place it 
over the headrest.
10. Roll the shoulder belts 08 
together and place them also
into the storage compartments.
11. Grasp the metal plate 14
from underneath and turn it into
a vertical position. Push upwards
and slide the metal plate 14
through the slot 14.

12. Remove the harness buckle 04
with the crotch pad and store it in the 
storage bag.

4.9 Removing the cover
A)Headrest
1. Move the headrest of the child
seat to the upper position.
2. Take off the cover from the belt 
holder of headrest first, then remove
the cover of the headrest.
B) Removing the 5-point harness 
see 4.8. Take off the cover from 
backrest and base.

4.10 Re-fitting the Cover:
Simply follow the steps in the 
opposite order.
CAUTION! Never use the child seat
in installation 6.1 without a correct 
installed buckle. Make sure that the
metal plate 14 is correctly attached.
CAUTION! Check that the harness
straps are not twisted and that they
have been correctly inserted in the
belt slots on the cover.

Instruction
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4.11 Adjusting the headrest in 5-point harness installation
A correctly adjusted headrest 01 ensrures optimal protection for your 
child in the safety seat: 
The headrest 01 must be adjusted so that the shoulder belts 08 are
at the same level as your child’s shoulders.

CAUTION! The shoulder belts 08 must not 
run behind the back of the child
or at ear height or above ears. 
The shoulder belts are adjusted as follows:
1. Loosen the shoulder belt of the child seat 
as much as possible.
2. Press the button of the shoulder belt 
height adjuster 09 and loosen 
shoulder belt 08.

3. Pull the headrest height adjuster 11 and 
headrest 01 at same time, select the correct
height of the shoulder belts 08 and engage
it in the position that fit for your child by 
releasing the adjuster.
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4.12 Adjusting the headrest in vehicle belt installation

A correctly adjusted headrest 01
ensures that the diagonal seat belt 
section is optimally positioned, and 
gives your child optimal protection. 
The headrest 01 must be adjusted 
so that there is a space two fingers 
wide between the headrest 01 and 
your child's shoulders.
Adjust the height of the headrest 01
to fit your child.
1. Pull the headrest height adjuster 
and headrest at the same time. 
This unlocks the headrest.
2. You can now move the unlocked 
headrest to the desired height. 
As soon as you release the adjuster, 
the headrest will lock into place.
3. Place the child seat on the vehicle 
seat.
4. Have your child sit down in the 
child seat and check the height. 
Repeat this process until the 
headrest is at the optimal height. 

5. INSTALLATION
5.1 GROUP 1 (9-18KG) 
With 3-point Vehicle belt & 5-point 
Harness 
To secure the child seat using the 
3-point belt of your vehicle proceed 
as follows:
1. Place the child seat facing 
forward on the vehicle seat 
(direction of travel).
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2. Place the diagonal seat belt section 16
between the headrest and the wing 05 of
the backrest.
CAUTION! Do not twist the belt.
3. Place the lap belt section 17 in the light red
belt guides 22. 
CAUTION! Do not twist the belt.
4. Bring together about 80cm of the diagonal
seat belt section 16 and the lap belt section 17.
CAUTION! Do not twist the belt.

5. Guide the vehicle seat belt from the front through the back of cushion.
6.Diagonal seat belt pass through under the both two sides of armrest.
7. Place the diagonal seat belt and lap belt behind the cushion.
CAUTION! Do not twist the belt.
8. Place tge diagonal seat belt section 16 and lap belt section 17 on the
side of the vehicle seat buckle cross the armrest.
9. Ensure the buckle tongues engage in the vehicle seat buckle. You 
will hear an audible CLICK!

10.Using your knee to press 
the child seat, tighten the 
vehicle seat belt as follows: 
First pull on the
lower part of the diagonal seat belt 
section 16 near the vehicle seat 
buckle to tighten 
the lap belt section 17.

Then pull firmly on the upper part of the 
diagonal seat belt section 16 to tighten the 
entire vehicle seat belt.
CAUTION! The vehicle seat buckle must 
not be positioned in the belt guide 22. 
If this happens, you may have to try a 
different seating position.
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Make sure that the child seat is securely fastened. 

If it is not, tighten the vehicle seat belt again. Tip! Pull forwards on the 

harness of the child seat. 

The child seat must move only slightly or not at all.

11. Checklist to ensure that your child safety seat is correctly installed.

For the safety of your child, please check that. 

-The child seat is securely fastened in 

the vehicle.

-The vehicle seat belt is tightened up and 

not twisted.

-The lap belt section 17 runs through both 

light red belt guides 22.

-The diagonal seat belt section 16 on the opposite 

side from the vehicle seat buckle runs between 

the wing 05 and the headrest 01.

-Neither the buckle tongue nor the vehicle seat

buckle are positioned in the light red belt guides 

22 of the child seat.

-The lap belt section 17 and the diagonal belt 

section 6 run through the belt paths 23 

of the backrest.

12. Follow the steps in section securing your child with 5-point harness. 

The more snugly the harness fit over your 
child's body, the better your child will be 
protected, Therefore avoid putting thick clothes 
on your child under the belt.
1) Open the harness buckle 04 
(press red button)
2) Press the shoulder belt adjusting button 09 
and at the same time pull shoulder belts 08 
forwards. Do not pull on the shoulder pads.
3) Have your child sit down in the child seat. 
4) Make sure that your child's back lies flat 
against the backrest of the child seat.
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5) Guide the two buckle latches 18 together and engage them before 
putting them into the harness buckle 04-
this should make a click noise.

6) Pull shoulder belt 08 to remove all slack from the lap section 
ensuring the harness lies flat.

7) Pull on the shoulder belt until the harness lies flat and is close against 
your child's body.

CAUTION! The lap belt 17 must be positioned as low as possible over 
your child's hips.

8) Pull down on the shoulder pads 03 to ensure they are correctly 
positioned.

For the safety of your child, before every journey in the car check that…

-The child seat is firmly installed in the vehicle
-The belt is not twisted
-The diagonal belt is only clamped by the lock-of which is located on the 
opposite side from the car seat belt buckle (15-36 kg) 
-The straps of the child safety seat are close to the body without 
constricting the child
-The shoulder belts 08 are correctly adjusted and the straps are not twisted
-The shoulder pads 03 are at the same level as your child's shoulders
-The buckle latches 18 are engaged in the harness buckle 04. 

CAUTION! If your child attempts to open the harness buckle, make sure 
to stop at the earliest opportunity.
Check that the child safety seat is correctly attached and make sure that 
your child is properly secured. 
Teach your child about the dangers involved.
To remove the child seat follow the steps in section 7.
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5.2 GROUP 2, GROUP 3 (15-36NKG) With 3-point Vehicle belt.

1. Make sure that the child seats 5-point
harness is removed correctly (See 4.8)
2. Follow the steps in section 4.11.
3. Place the child seat facing in the direction
of travel on the vehicle seat.
4. Push the child seat towards the backrest 
applying firm, even pressure on both sides.
5. Pull out the vehicle seat belt and guide it in 
front of your child to the vehicle seat buckle. 
CAUTION! Do not twist the belt.
6. Engage the buckle tongue in the vehicle 
seat buckle CLICK! 
7. Place the diagonal seat belt section 16 and 
lap belt section 17 on the side of the vehicle 
seat belt buckle under the armrest and into 
the light red belt guide 25 of the child seat.
CAUTION! The vehicle seat belt buckle must 
not be positioned between the light red belt 
guide 22 and the armrest.

8. Place the lap belt section 17 on the other side of the child seat in the
light red belt guide 22.
CAUTION! The lap belt section 17 must lie as low as possible over your
child's hips on both sides 
9. Guide the diagonal seat belt section 16 into 
the dark red belt holder 07 of the headrest 01 
until it lies completely in the belt holder 07 and is not twisted.
Tip! If the backrest conceals the belt holder 07, you can adjust the 
headrest 01 upwards. The diagonal seat belt section 16 can now be 
easily inserted. Now return the headrest 01 to the proper height, as in 
section 4.12.
10. Make sure that the diagonal seat belt section 16 runs over your 
child's shoulder bone and not in front of his or her neck.
CAUTION! The diagonal seat belt section 16 must run diagonally 
backward. You can adjust the course of the belt with your vehicle's 
adjustable belt deflector.
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CAUTION! The diagonal seat belt section 16 must never lead 
forward to the vehicle's belt deflector. In this case, only use the 
child seat on the rear seat.

For the safety of your child, before every journey in the car check that…

-the lap belt section 17 runs through the light red belt guides 22 on 
both sides of the seat cushion
-the diagonal seat belt section 16 on the side of the vehicle seat belt 
buckle also runs through the light red belt guide 22 of the seat cushion.
-the diagonal seat belt section 16 runs through the dark red belt holder 07 
of the headrest
-the diagonal seat belt section 16 runs diagonally backward
-the straps are tight and not twisted
-the vehicle seat belt buckle is not positioned between the light red belt 
guide 22 and the armrest of the seat cushion. 
CAUTION! If your child attempts to open the safety buttons or the 
harness buckle 04, make sure to stop at the earliest opportunity. 
Check that the child safety seat is correctly attached and make sure that 
your child is properly secured. Teach your child about the dangers involved. 
To remove the child seat follow the steps in section 7. 

6. CARE INSTRUCTIONS

To ensure the full protective effect of the child safety seat: 

-In the event of an accident with and impact speed above 10km/h it is 
possible that the child safety seat may have been damaged, but that the 
damage may not be immediately obvious. In this case the child safety 
seat must be replaced. Please dispose of it properly.
-Regularly check all important parts for damage. Make sure that the 
mechanical components in particular are all in perfect working order.
-To prevent damage, ensure that the child safety seat does not become
jammed between hard objects (car door, seat runners etc)
-Always have the child safety seat checked if it has been damaged 
(e.g if it is dropped)
-Never lubricate or oil parts of the child seat. 
-In order to properly protect your baby, it is imperative that you install 
and use the 968 Mandara exactly as described in this manual. 
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7.  REMOVAL OF THE CHILD SEAT

CAUTION! Remove the child seat from the vehicle.
The child seat must never be transported in the car if it is not
properly secured. 
Group 1 (3-point Vehicle belt)
To release the vehicle buckle, then loosen the belt follow the step 
in the opposite Order of 5.1.

Group 2 and Group 3 (3-point Vehicle belt)
Release vehicle seat buckle if securing the child seat. 
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Μέρη καθίσματος αυτοκινήτου

GR

1.Προσκέφαλο

2.Μαξιλάρι ύπνου

3.Μαξιλάρι ώμου

4. Πόρπη ζωνών

10.Βάση

9.Ρυθμιστής ζωνών ώμου

8.Ζώνες ώμου

7. Υποδοχή ιμάντα

5. Πλαϊνά προσκέφαλου

11. Ρυθμιστής ύψους 
      προσκέφαλου

12. Μεταλλική επέκταση
για τη ρύθμιση του ύψους

13. Άξονας ρυθμιστής 
      ύψους ζώνης 

14. Μεταλλική πλάκα(σχισμή)

15. Σχισμή ζώνης15. Σχισμή ζώνης
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Οδηγίες

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πάρτε το χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και πάντα 
να τις τοποθετείτε στην καθορισμένη θέση στο παιδικό κάθισμα.
Για την προστασία όλων των επιβατών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
ή ατυχήματος, άτομα ή αντικείμενα που δεν είναι σωστά δεμένα στο 
αυτοκίνητο μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό σε άλλους επιβάτες 
του οχήματος. Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε πάντοτε ότι:
-Οι πλάτες από τα καθίσματα αυτοκινήτου είναι κλειδωμένα 
(π.χ. οι ασφάλειες πίσω από τα καθίσματα είναι συνδεμένες). 
- Όλα τα αντικείμενα με βαριά ή αιχμηρά άκρα στο όχημα 
(π.χ. στο ράφι δεμάτων) είναι ασφαλισμένα.
-Όλα τα άτομα στο όχημα έχουν τις ζώνες ασφαλείας τους δεμένες.
-Το κάθισμα ασφαλείας για παιδιά είναι πάντα ασφαλισμένο στο 
αυτοκίνητο με την ζώνη 3 σημείων (ζώνη οχήματος) ακόμα και όταν δεν 
υπάρχει παιδί στο κάθισμα.
Για την προστασία του παιδιού σας
- Όσο πιο άνετα προσαρμόζεται η ζώνη πάνω στο σώμα του παιδιού σας, 
τόσο πιο ασφαλές θα είναι το παιδί σας.
-Παρακαλώ μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση στο παιδικό 
κάθισμα του οχήματος.
-Χρήση στο πίσω κάθισμα:
Μετακινήστε το μπροστινό κάθισμα προς τα εμπρός αρκετά μακριά 
ώστε τα πόδια του παιδιού σας να μην πέσουν στην πλάτη του 
μπροστινού καθίσματος (για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού).
-Το κάθισμα ασφαλείας για παιδιά μπορεί να ζεσταθεί από το άμεσο φως 
του ήλιου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δέρμα του παιδιού είναι πολύ τρυφερό και ως αποτέλεσμα 
μπορεί να τραυματιστεί. Προστατέψτε το παιδικό κάθισμα από έντονο 
άμεσο ηλιακό φως όταν δεν χρησιμοποιείται.
-Επιτρέψτε το παιδί σας να εισέλθει και να βγει από το όχημα μόνο από 
την πλευρά του πεζοδρομίου.
Κάνετε στάσεις κατά τη διάρκεια μακρύτερων ταξιδιών για να δώσετε στο 
παιδί σας την ευκαιρία να τρέξει και να παίξει.
Για να προστατέψετε το όχημά σας
Κάποια καλύμματα καθισμάτων οχημάτων που κατασκευάζονται από 
πιο ευαίσθητα υλικά (π.χ. βελούδο, δέρμα κ.λπ.) μπορεί να αναπτύξουν 
σημάδια φθοράς όταν χρησιμοποιούνται.
Για βέλτιστη προστασία των καλυμμάτων των καθισμάτων σας συνιστούμε 
να χρησιμοποιήσετε το προστατευτικό κάθισμα αυτοκινήτου, 
το οποίο διατίθεται από τη σειρά αξεσουάρ μας.
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2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
Προσέξτε τις οδηγίες σχετικά με τη χρήση των συστημάτων 
συγκράτησης παιδιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη 
του οχήματός σας.
Το κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα εξοπλισμένα 
με ζώνη 3 σημείων (βλέπε κατάλογο τύπων). Συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη του οχήματός σας για πληροφορίες σχετικά 
με την οδηγία για ζώνη 3 σημείων. Ελέγξτε επίσης το εγχειρίδιο του 
ιδιοκτήτη του οχήματος για τα καθίσματα που έχουν εγκριθεί για 
παιδικά καθίσματα σε κατηγορίες βάρους 9-18 κιλά, 15-25 κιλά, 22-36 κιλά.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου 
όπως παρακάτω:

Στην κατεύθυνση του 
ταξιδιού, δείτε το διάγραμμα 1 

Αντίθετα στην κατεύθυνση του
ταξιδιού, βλ. Διάγραμμα 1 

Με ζώνη 2 σημείων που διαθέτει 
(ζώνη οχήματος), βλ. Διάγραμμα 2 

Σε καθίσματα που διαθέτουν: ζώνη 
3 σημείων (ζώνη οχήματος), 
βλ. Διάγραμμα 2 

ΝΑΙ

ΟΧΙ (1)

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
(2) (3)

διάγραμμα 1

(Παρακαλείστε να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα σας)
1) Επιτρέπεται η χρήση σε κάθισμα οχήματος προς τα πίσω 
(π.χ. σε φορτηγό ή μίνι λεωφορείο) μόνο εάν το κάθισμα του οχήματος 
έχει επίσης εγκριθεί για χρήση από ενήλικες. Το κάθισμα δεν πρέπει να 
είναι τοποθετημένο όπου υπάρχει αερόσακος. 
2) Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να έχει εγκριθεί σύμφωνα με το ECE R 16 
ή με συγκρίσιμο πρότυπο (βλέπε ετικέτα δοκιμής σε ζώνη 
με «Ε» ή «e» σε κύκλο).
Εάν υπάρχει μπροστινός αερόσακος: Σύρετε το κάθισμα του συνοδηγού 
πολύ μακριά προς τα πίσω και ανατρέξτε στις οδηγίες που περιέχονται 
στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη του οχήματος.

διάγραμμα 1

ΣωστόςΣωστός

Λάθος

Διαγώνια 
ζώνη ασφαλείας

Ζώνη μέσης
Σύστημα ζωνών

ασφαλείας
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3. ΕΓΚΡΙΣΗ
Παιδικό κάθισμα ασφαλείας
Δοκιμασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με το ECE * R 44/04
Ομάδα Βάρους σώματος 9-36 κιλά
1. από 9 - 18 kg
2. από 15 - 25 kg 
3. από 22 - 36kg 
Το παιδικό κάθισμα έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου εξοπλισμού παιδικής 
ασφάλειας (ECE R 44/04).
Το σήμα ελέγχου Ε (σε κύκλο) και ο αριθμός πιστοποίησης βρίσκονται 
στο πορτοκαλί αυτοκόλλητο πιστοποίησης (αυτοκόλλητο στο παιδικό 
κάθισμα ασφαλείας).
-Αυτή η πιστοποίηση θα ακυρωθεί εάν πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας.
- Το παιδικό κάθισμα 932 Transporter πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για 
να ασφαλίσει το παιδί σας στο όχημα. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται 
ως κάθισμα ή παιχνίδι στο σπίτι.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων!
Οι μη εξουσιοδοτημένες τεχνικές τροποποιήσεις ενδέχεται να μειώσουν 
ή να ακυρώσουν εντελώς τις προστατευτικές ιδιότητες του καθίσματος.
-Μην κάνετε τεχνικές τροποποιήσεις στο παιδικό κάθισμα.
-Χρησιμοποιήστε το παιδικό κάθισμα μόνο όπως περιγράφεται 
στις οδηγίες χρήσης.
Το 932 Transporter προσφέρει μια ποικιλία επιλογών τοποθέτησης, 
ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους τύπους εγκατάστασης 
για τις αντίστοιχες ομάδες:

ζώνη 
οχήματος

ζώνη 
οχήματος

ζώνη 
οχήματος

ζώνη 
5-σημείων

μέθοδος 
εγκατάστασης  

εγκατάσταση
παιδικού 

καθίσματος     

Οδηγίες 
εγκατάστασης

ζώνη 
οχήματος

ζώνη 
οχήματος
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4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4.1 Πώς να χρησιμοποιήσετε την πόρπη της ζώνης
1. Στρέψτε τα δύο μάνδαλα πόρπης μαζί
2. Σιγουρευτείτε ότι είναι η σωστή πλευρά επάνω
3. Ενώστε τα πριν τα τοποθετήσετε μαζί στην πόρπη, 
θα ακουστεί ένα κλικ.
4. Τραβήξτε τις ζώνες ώμου για να μην είναι χαλαρή η ζώνη 
μέσης και σιγουρευτείτε ότι δεν έχει περιστραφεί η ζώνη και η πόρπη 
είναι κλειδωμένη. Ανοίξτε την πόρπη 04 πιέζοντας το κόκκινο κουμπί. 

4.2 Φροντίδα για την πόρπη της ζώνης 04
Είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του παιδιού η πόρπη να 
λειτουργεί σωστά.
Οι δυσλειτουργίες της πόρπης συνήθως προκαλούνται από τη 
συσσώρευση ρύπων ξένων σωμάτων.
Οι βλάβες είναι οι εξής.
- Τα μάνδαλα πόρπης εκτοξεύονται άλλα αργά όταν πατηθεί το κόκκινο 
κουμπί απελευθέρωσης.
-Τα μάνδαλα πόρπης δεν μένουν πλέον κλειδωμένα στην πόρπη 
(δηλαδή εκτοξεύονται ξανά αν προσπαθήσετε να τα σπρώξετε).
-Τα μάνδαλα πόρπης συνδέονται χωρίς "κλικ".
-Τα μάνδαλα πόρπης είναι δύσκολο να εισαχθούν (αισθάνεστε αντίσταση).
-Η πόρπη ανοίγει μόνο με ισχυρή δύναμη.

4.3 Αποκατάσταση
Πλένετε την πόρπη της ζώνης για να λειτουργήσει σωστά και πάλι.

σωστή 
πλευρά

λάθος 
πλευρά

18.
σύνδεσμος
ζωνών
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4.4 Καθαρίστε την πόρπη της ζώνης
1. Ανοίξτε την πόρπη της ζώνης  (πατήστε το κόκκινο κουμπί).
2. Πιάστε τη μεταλλική πλάκα 14 από κάτω και γυρίστε την σε 
κατακόρυφη θέση
3. Σύρετε τη μεταλλική πλάκα 14 μέσα στην εγκοπή 14
4. Αφαιρέστε την πόρπη της ζώνης  04 σε ζεστό νερό με υγρό πλύσης 
για τουλάχιστον μία ώρα. Κατόπιν ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.

4.5 Καθαρισμός
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια καλύμματα 
καθισμάτων 932 Transporter, καθώς το κάλυμμα του καθίσματος αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του παιδικού καθίσματος και παίζει σημαντικό ρόλο 
στην εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήματος. 
Σε περίπτωση βλάβης αντικαταστήστε το κάλυμμα μόνο όμως επίσημο 
μεταπωλητή.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς 
το κάλυμμα του.
-Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί με ήπιο απορρυπαντικό 
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλυντηρίου για ευαίσθητα 
αντικείμενα (30 ° C).
-Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν χρησιμοποιώντας 
σαπουνόνερο. 
Μη χρησιμοποιείτε σκληρά μέσα καθαρισμού (όπως διαλύτες).
- Οι ιμάντες μπορούν να πλυθούν με χλιαρό σαπουνόνερο.

4.6 Εγκαταστήστε την πλάτη και τη βάση.
Εάν αυτό που λάβατε είναι το συναρμολογημένο κάθισμα αυτοκινήτου, 
αγνοήστε αυτό το βήμα.
1. Τοποθετήστε την πλάτη και τη βάση.
2. Εισάγετε το άγκιστρο της πλάτης στη ράβδωση της βάσης.
3. Χρειάζεται να πιέσετε δυνατά, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άγκιστρα 
είναι πλήρως συνδεμένα.
4. Γυρίστε την πλάτη στην κάθετη θέση.

4.7 Ξεχωρίστε ξανά την πλάτη και τη βάση
Απλά ακολουθήστε τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

4.8 Αφαίρεση της ζώνης 5 σημείων
1. Χαλαρώστε όσο το δυνατόν περισσότερο την ζώνη 5 θέσεων του 
παιδικού καθίσματος πατώντας το κουμπί του ρυθμιστή ύψους 
ιμάντα ώμου 09.
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4.8 Αφαίρεση της ζώνης 
5 σημείων
1. Χαλαρώστε όσο το δυνατόν 
περισσότερο την ζώνη 
5 σημείων του παιδικού 
καθίσματος πατώντας το 
κουμπί του ρυθμιστή ύψους 
ιμάντα ώμου 09.

2. Σύρετε τις θηλιές των ιμάντων από τις μεταλλικές επεκτάσεις 12 του 
άξονα ρύθμισης ύψους ιμάντα 13 κατά μήκος της κατεύθυνσης του βέλους. 
Δείτε το διάγραμμα.

3. Σύρετε την αριστερή θηλιά 20 του ιμάντα ώμου (1 βλέπε το διάγραμμα) 
πρώτα στη δεξιά πλευρά  (2 από το γράφημα)
4. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης ύψους ζώνης ώμου 09 και τραβήξτε έξω τη 
ζώνη από τον ρυθμιστή. Αφήστε τον ρυθμιστή.
5. Τραβήξτε τον ιμάντα κατά μήκος της κατεύθυνσης του βέλους, κατόπιν 
μπορείτε να τραβήξετε έξω όλες τις ζώνες.

Οδηγίες

1

2

3

4

συνδεδεμένος 
γάντζος

 εγκοπή

4. Πόρπη 
Ζώνης

19. Μαξιλάρι
Καβάλου

20. Θηλιές 
ζώνης

12. Μεταλλικές 
επεκτάσεις
ρυθμιστή 

προσκέφαλου

13.Ρυθμιστής 
ύψους ζώνης
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν χρειάζεται να 
τραβήξετε όλες τις ζώνες όταν 
καθαρίζετε το κάλυμμα. Αυτό το 
βήμα είναι κατάλληλο για παιδιά 
ηλικίας 15-36 κιλών που χρησιμο-
ποιούν αυτό το κάθισμα. 
(Οδηγία βλέπε 5.2)
6. Τραβήξτε από τις δύο ζώνες τα 
μαξιλαράκια ώμων 03 και τις 
ζώνες 08 προς τα εμπρός μέσω 
των εγκοπών. (Μπροστινή πλευρά 
του παιδικού καθίσματος).
7. Τραβήξτε τις ζώνες ώμου 08
μέσα από τις εγκοπές προς τα 
εμπρός.
8. Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια 
ώμων 03 από τις ζώνες ώμου 
08 και αποθηκεύστε τα.
9. Ανασηκώστε το κάτω μέρος 
των πίσω καλυμμάτων στην 
κορυφή και τοποθετήστε το 
επάνω από το προσκέφαλο.
10. Τραβήξτε τις ζώνες ώμου 08 
μαζί και αποθηκεύστε τες.
11. Πιάστε τη μεταλλική πλάκα 14
από κάτω και γυρίστε την σε
κατακόρυφη θέση. Πιέστε προς τα 
πάνω και σύρετε την μεταλλική 
πλάκα 14 μέσω της υποδοχής 14.

12. Αφαιρέστε τη πόρπη 04 με το
μαξιλαράκι καβάλου και αποθηκεύστε 
τα.
4.9 Αφαίρεση καλύμματος
Α) Προσκέφαλο
1. Ανεβάστε το προσκέφαλο στην 
υψηλότερη θέση.
2. Πρώτα βγάλτε το κάλυμμα από τις
ζώνες και έπειτα αφαιρέστε το 
κάλυμμα από το προσκέφαλο.
B)  Αφαιρέστε την ζώνη 5 σημείων. 
Αφαιρέστε το κάλυμμα από την 
πλάτη και την βάση.

4.10 Επανατοποθέτηση καλύμματος
Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα 
απλώς ακολουθήστε τα παραπάνω 
βήματα αντιστρόφως. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην χρησιμοποιείτε 
το κάθισμα χωρίς να εγκαταστήσετε 
σωστά την πόρπη. Σιγουρευτείτε ότι η 
μεταλλική πλάκα είναι σωστά ενωμένη. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελέγξτε ότι οι ιμάντες δεν 
έχουν μπερδευτεί και είναι σωστά 
περασμένοι από τις εγκοπές του 
καλύμματος. 

14. Μεταλλική 
εγκοπή ζώνης
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4.11 Ρύθμιση ύψους προσκέφαλου σε εγκατάσταση με 
ζώνες 5-σημείων
Ένα σωστά προσαρμοσμένο προσκέφαλο εξασφαλίζει ότι η διαγώνια 
ζώνη ασφαλείας είναι τοποθετημένη κατά βέλτιστο τρόπο και παρέχει 
στο παιδί σας τη βέλτιστη προστασία. 
Το προσκέφαλο 01 πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να υπάρχει 
ένα διάστημα δύο δάχτυλα μεταξύ του προσκέφαλου και των ώμων 
του παιδιού σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ιμάντες ώμου δεν πρέπει 
να κρέμονται  πίσω από την πλάτη του 
παιδιού, στο ύψος του αυτιού ή πάνω 
από τα αυτιά.
Οι ιμάντες ώμου ρυθμίζονται ως εξής:
1. Χαλαρώστε τους ιμάντες ώμου του 
παιδικού καθίσματος όσο το δυνατόν 
περισσότερο.
2. Πιέστε το κουμπί του ρυθμιστή ύψους 
των ζωνών 09 και χαλαρώστε τους ιμάντες 
08.
3. Τραβήξτε ταυτόχρονα τον ρυθμιστή 
ύψους και το προσκέφαλο,  επιλέξτε το 
σωστό ύψος των ιμάντων ώμου και 
τοποθετήστε το στη θέση που ταιριάζει 
στο παιδί σας απελευθερώνοντας τον 
ρυθμιστή.

πολύ χαμηλά πολύ ψηλά σωστά

11. Ρυθμιστής ύψους
προσκέφαλου
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4.12 Εγκατάσταση με την ζώνη αυτοκινήτου

Ένα σωστά προσαρμοσμένο 
προσκέφαλο εξασφαλίζει ότι η
διαγώνια ζώνη ασφαλείας είναι 
τοποθετημένη κατά βέλτιστο 
τρόπο και παρέχει στο παιδί σας 
τη βέλτιστη προστασία. Το προ-
σκέφαλο πρέπει να ρυθμιστεί έτσι 
ώστε να υπάρχει ένα διάστημα δύο 
δάχτυλα μεταξύ του προσκέφαλου 
και των ώμων του παιδιού σας. 
1. Τραβήξτε ταυτόχρονα τον 
ρυθμιστή ύψους του προσκέφαλου 
και το προσκέφαλο. 
Έτσι ξεκλειδώνει το προσκέφαλο.
2. Τώρα μπορείτε να μετακινήσετε 
το ξεκλειδωμένο προσκέφαλο στο
επιθυμητό ύψος. Μόλις αφήσετε 
τον ρυθμιστή, το προσκέφαλο θα 
ασφαλίσει στη θέση του.
3. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα 
στο κάθισμα του οχήματος.
4. Βάλτε το παιδί σας να καθίσει 
στο παιδικό κάθισμα και ελέγξτε 
το ύψος. Επαναλάβετε τη 
διαδικασία μέχρι το προσκέφαλο 
να βρίσκεται στο βέλτιστο ύψος. 
Εάν στη χαμηλότερη θέση το 
προσκέφαλο είναι ακόμα πολύ 
ψηλό, μπορείτε να κάνετε 
πρόσθετες ρυθμίσεις 
χρησιμοποιώντας το ρυθμιστή 
ύψους του ιμάντα ώμου.

7. Συγκράτηση 
ζώνης προσκέφαλου

16. Διαγώνια 
ζώνη

17. Ζώνη 
μέσης

21. Ζώνη 
 καθίσματος

22. Οδηγός 
Ζώνης

22. Οδηγός 
Ζώνης

21. Ζώνη 
 καθίσματος

17. Ζώνη 
μέσης

16. Διαγώνια 
ζώνη

17. Ζώνη 
μέσης
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5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
5.1 GROUP 1 (9-18KG) με την ζώνη 3-σημείων 
του οχήματος & τις ζώνες 5-σημείων.
1. Τοποθετείται με πρόσωπο προς τα εμπρός 
με τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος.
2. Τοποθετήστε την διαγώνιο ζώνη 16 ανάμεσα 
στο προσκέφαλο και το πτερύγιο 05 της πλάτης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην στρίψετε τις ζώνες.

 

3. Τοποθετήστε την ζώνη μέσης 17 στο κόκκινο οδηγό ζώνης 22.
4. Βάλτε μαζί περίπου 80εκ. της διαγώνιας ζώνης 16 και της ζώνης μέσης 17.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην στρίψετε τις ζώνες.
5. Προσαρμόστε τη ζώνη ασφαλείας 
του οχήματος από το μπροστινό 
μέρος μέσω του πίσω μέρους 
του μαξιλαριού.  
6. Η ζώνη της μέσης 
περνάει κάτω από τις δύο 
πλευρές του υποβραχιόνιου.
7. Τοποθετήστε τη διαγώνια 
ζώνη ασφαλείας και την ζώνη 
μέσης πίσω από το μαξιλάρι. 

13

8. Τοποθετήστε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης 
ασφαλείας 16 και το τμήμα της ζώνης μέσης 
ασφαλείας 17 στην πόρπη του καθίσματος του 
οχήματος μέσω του υποβραχιόνιου.
9. Βεβαιωθείτε ότι όταν η γλώσσα της ζώνης
συνδεθεί στην πόρπη του καθίσματος του 
οχήματος θα ακούσετε ένα κλικ! 
10. Χρησιμοποιήστε το γόνατό σας για να πιέσετε 
το παιδικό κάθισμα, σφίγγοντας τη ζώνη ασφαλείας 
του οχήματος ως εξής:  

Πρώτα τραβήξτε το κατώτερο τμήμα του διαγώνιου τμήματος της ζώνης 
ασφαλείας 16 κοντά στην πόρπη του καθίσματος του οχήματος για να 
σφίξετε το τμήμα ζώνης 17. Τραβήξτε σταθερά στο πάνω μέρος του 
διαγώνιου τμήματος της ζώνης ασφαλείας 16 για να σφίξετε ολόκληρη 
τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος.

GR
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Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα έχει ασφαλίσει καλά. Αν δεν συμβαίνει, 
σφίξτε ξανά τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος. Συμβουλή! Τραβήξτε προς 
τα εμπρός τη ζώνη ασφαλείας του παιδικού καθίσματος. Το παιδικό κάθισμα 
πρέπει να κινείται μόνο ελαφρώς ή καθόλου.
11. Λίστα ελέγχου για να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα ασφαλείας είναι 
σωστά τοποθετημένο. Για την ασφάλεια του παιδιού σας, ελέγξτε αυτό.

-Το κάθισμα του παιδιού είναι με ασφάλεια 
δεμένο στο όχημα.
-Η ζώνη ασφαλείας του οχήματος έχει σφιχτεί 
και δεν έχει περιστραφεί.
-Η ζώνη μέσης 17 περνάει από τους δύο 
κόκκινους οδηγούς ζώνης 22.
-Το διαγώνιο τμήμα της ζώνης ασφαλείας 16 
στην αντίθετη πλευρά από την πόρπη του 
καθίσματος του οχήματος περνάει μεταξύ του 
πλαϊνού 05 και του προσκέφαλου 01.

-Ούτε η γλώσσα πόρπης ούτε η πόρπη του καθίσματος του οχήματος 
τοποθετούνται στους κόκκινους οδηγούς ζώνης 22 του παιδικού καθίσματος.
12. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα που περιγράφονται στην ενότητα 
για τη διασφάλιση του παιδιού σας με ιμάντα 5 σημείων. 
Όσο πιο άνετα προσαρμόζεται η ζώνη πάνω στο σώμα του παιδιού σας, 
τόσο καλύτερα θα προστατεύεται το παιδί σας. Επομένως, αποφύγετε να 
βάλετε παχιά ρούχα στο παιδί σας κάτω από τη ζώνη.

1) Ανοίξτε την πόρπη της ζώνης 04 
(πιέστε το κόκκινο κουμπί)
2) Πατήστε το κουμπί ρύθμισης της ζώνης 
ώμου 09και ταυτόχρονα τραβήξτε προς τα 
εμπρός τις ζώνες ώμων 08. 
Μην τραβάτε τα μαξιλαράκια των ώμων.
3) Καθίστε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα.
4) Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του παιδιού σας είναι 
επίπεδη στην πλάτη του παιδικού καθίσματος.

17. Ζώνη 
μέσης

8. Ζώνη 
ώμων
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5) Κατευθύνετε τα δύο μάνδαλα πόρπης 18 μαζί και ενώστε τα πριν τα 
τοποθετήσετε στην πόρπη της ζώνης  - αυτό θα πρέπει να κάνει κλικ.

6) Τραβήξτε τον ιμάντα ώμου για να αφαιρέσετε το χαλαρό τμήμα από 
την ζώνη μέσης, εξασφαλίζοντας ότι η ζώνη είναι επίπεδη.

7) Τραβήξτε τον ιμάντα ώμου έως ότου η ζώνη να είναι επίπεδη και 
να είναι κοντά στο σώμα του παιδιού σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ιμάντας μέσης πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν 
χαμηλότερα στη λεκάνη του παιδιού σας.

8) Τραβήξτε προς τα κάτω τα μαξιλαράκια ώμων για να βεβαιωθείτε ότι 
είναι σωστά τοποθετημένα.

Για την ασφάλεια του παιδιού σας, πριν από κάθε ταξίδι με το αυτοκίνητο 
ελέγξτε ότι...

-Το παιδικό κάθισμα είναι σταθερά τοποθετημένο στο όχημα
-Η ζώνη δεν είναι στριμμένη
-Η διαγώνια ζώνη σφίγγεται μόνο από την κλειδαριά, η οποίας βρίσκεται 
στην αντίθετη πλευρά της πόρπης της ζώνης ασφαλείας (15-36 κιλά)
-Οι ιμάντες του παιδικού καθίσματος είναι κοντά στο σώμα χωρίς να 
σφίγγουν το παιδί
-Οι ζώνες ώμου έχουν ρυθμιστεί σωστά και οι ιμάντες δεν έχουν περιστραφεί
- Τα μαξιλαράκια ώμων βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους ώμους του 
παιδιού σας
- Τα μάνδαλα πόρπης 18 συνδέονται σωστά στην πόρπη της ζώνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν το παιδί σας προσπαθήσει να ανοίξει την πόρπη της ζώνης, 
φροντίστε να σταματήσετε με την πρώτη ευκαιρία.
Ελέγξτε ότι το κάθισμα ασφαλείας για παιδιά είναι σωστά τοποθετημένο 
και βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι σωστά ασφαλισμένο. Διδάξτε το παιδί 
σας για τους κινδύνους που συνεπάγονται.
Για να αφαιρέσετε το παιδικό κάθισμα ακολουθήστε τα βήματα 
της ενότητας 7
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5.2 GROUP 2, GROUP 3 
(15-36KG) Με ζώνη οχήματος 3 
σημείων.
1. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη 5 σημείων 
του παιδικού καθίσματος έχει αφαιρεθεί 
σωστά (βλ. 4.8)
2. Ακολουθήστε τα βήματα της 
ενότητας 4.11.
3. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα 
στραμμένο προς την κατεύθυνση 
της κίνησης στο κάθισμα του 
οχήματος.
4. Σπρώξτε το παιδικό κάθισμα προς 
την πλάτη, εφαρμόζοντας σταθερή 
και ίση πίεση και στις δύο πλευρές.
5. Τραβήξτε έξω τη ζώνη ασφαλείας 
του οχήματος και καθοδηγήστε την 
μπροστά από το παιδί σας στην 
πόρπη του καθίσματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη στρίβετε τη ζώνη.
6. Συνδέστε τη γλώσσα πόρπης 
στην πόρπη του καθίσματος 
αυτοκινήτου και θα ακουστεί ΚΛΙΚ!

7. Τοποθετήστε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης ασφαλείας 16 και της ζώνης 
μέσης 17 στο πλάι της πόρπης της ζώνης ασφαλείας του οχήματος κάτω 
από το υποβραχιόνιο και στον κόκκινο οδηγό ιμάντα 25 του παιδικού 
καθίσματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πόρπη της ζώνης ασφαλείας του οχήματος δεν πρέπει να 
τοποθετηθεί ανάμεσα στον κόκκινο οδηγό ιμάντα 22 και το υποβραχιόνιο.
8. Τοποθετήστε την ζώνη μέσης 17 στην άλλη πλευρά του παιδικού 
καθίσματος στον κόκκινο οδηγό ζώνης 22.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ζώνη μέσης 17 πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν 
χαμηλότερα στη λεκάνη του παιδιού και στις δύο πλευρές.
9. Περάστε την διαγώνια ζώνη ασφαλείας μέσα από τη σκούρη κόκκινη 
υποδοχή  ιμάντα του προσκέφαλου. Προσοχή να μην είναι στριμμένη.
Συμβουλή! Εάν η πλάτη του καθίσματος καλύπτει την υποδοχή ιμάντα 07, 
μπορείτε να ρυθμίσετε το προσκέφαλο προς τα επάνω. Η διαγώνια 
ζώνη ασφαλείας μπορεί τώρα να εισαχθεί εύκολα. Τώρα επιστρέψτε το 
προσκέφαλο στο σωστό ύψος, όπως στο τμήμα 4.12.

7. Συγκράτηση 
ζώνης 

προσκέφαλου

16. Διαγώνια 
ζώνη

17. Ζώνη 
μέσης

21. Ζώνη 
 καθίσματος

22. Οδηγός 
Ζώνης

22. Οδηγός 
Ζώνης

21. Ζώνη 
 καθίσματος

17. Ζώνη 
μέσης
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10. Βεβαιωθείτε ότι η διαγώνια ζώνη ασφαλείας περνάει πάνω 
από το ώμο του παιδιού σας και όχι μπροστά από το λαιμό του.
Συμβουλή! Μπορείτε ακόμα να ρυθμίσετε το ύψος του προσκέφαλου 
και πάλι μέσα στο όχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διαγώνια ζώνη ασφαλείας  πρέπει να κινείται 
διαγώνια προς τα πίσω. Μπορείτε να ρυθμίσετε την πορεία του
ιμάντα με τον ρυθμιζόμενο εκτροπέα ιμάντα του οχήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διαγώνια ζώνη ασφαλείας δεν πρέπει ποτέ να οδηγεί 
προς τα εμπρός τον εκτροπέα ιμάντα του οχήματος. Σε αυτή την 
περίπτωση, χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα μόνο στο πίσω κάθισμα.
Για την ασφάλεια του παιδιού σας, πριν από κάθε ταξίδι στο αυτοκίνητο 
ελέγξτε ότι ...
-Η ζώνη μέσης περνάει μέσα από τους κόκκινους οδηγούς ιμάντα 22 και 
στις δύο πλευρές της βάσης του καθίσματος
- Η διαγώνια ζώνη ασφαλείας στο πλάι της πόρπης της ζώνης 
ασφαλείας του οχήματος περνά επίσης από τον κόκκινο οδηγό ιμάντα 22 
της βάσης του καθίσματος.
- Η διαγώνια ζώνη ασφαλείας περνάει από τη σκούρη κόκκινη υποδοχή 
ιμάντα του προσκέφαλου
- Η διαγώνια ζώνη ασφαλείας διατρέχει διαγώνια προς τα πίσω
-Οι ιμάντες είναι σφιχτοί και δεν έχουν στρίψει.
-Η πόρπη της ζώνης ασφαλείας του οχήματος δεν είναι τοποθετημένη 
ανάμεσα στον κόκκινο οδηγό ιμάντα 22 και το υποβραχιόνιο της βάσης του 
καθίσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν το παιδί σας προσπαθήσει να ανοίξει τα κουμπιά 
ασφαλείας ή την πόρπη της ζώνης , φροντίστε να σταματήσετε το 
συντομότερο δυνατό.
Ελέγξτε ότι το παιδικό κάθισμα έχει συνδεθεί σωστά και βεβαιωθείτε ότι το 
παιδί σας είναι σωστά ασφαλισμένο.
Διδάξτε το παιδί σας για τους κινδύνους που ελλοχεύουν. 
Για να αφαιρέσετε το παιδικό κάθισμα ακολουθήστε τα βήματα της 
ενότητας 7.
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6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Για να διασφαλίσετε την πλήρη προστατευτική επίδραση του παιδικού 
καθίσματος ασφαλείας:
Σε περίπτωση ατυχήματος και ταχύτητας κρούσης άνω των 10 χλμ. / Ώρα 
είναι πιθανό να έχει υποστεί βλάβη το παιδικό κάθισμα, αλλά η ζημιά 
μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανής. Σε αυτή την περίπτωση το παιδικό 
κάθισμα πρέπει να αντικατασταθεί. 
-Ελέγξετε τακτικά όλα τα σημαντικά εξαρτήματα για ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι 
όλα τα μηχανικά εξαρτήματα είναι σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας.
-Για να αποφύγετε τη ζημιά, βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα ασφαλείας 
δεν έχει μπλοκαριστεί μεταξύ σκληρών αντικειμένων 
(πόρτα αυτοκινήτου, κλπ)
-Πρέπει πάντοτε να ελέγχετε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας εάν έχει 
υποστεί βλάβη (π.χ. εάν πέσει)
-Ποτέ μην λιπαίνετε τα μέρη του παιδικού καθίσματος.
-Για να προστατεύσετε σωστά το μωρό σας, είναι επιτακτικό να 
εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το 932 Transporter ακριβώς όπως 
περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

7. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφαιρέστε το παιδικό κάθισμα από το όχημα.
Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει ποτέ να μεταφέρεται στο αυτοκίνητο εάν 
δεν είναι σωστά ασφαλισμένο.

Group 1 Με ζώνη οχήματος 3 σημείων. 
Για να απελευθερώσετε την πόρπη του οχήματος, και στη συνέχεια να 
χαλαρώσετε τον ιμάντα ακολουθήστε το βήμα 5.1 αντίθετα.

Ομάδα 2 και Ομάδα 3 (ζώνη οχήματος 3 σημείων)
Απελευθερώστε την πόρπη του καθίσματος στο όχημα αν ασφαλίσει το 
παιδικό κάθισμα.
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