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Seat posi�ons in other cars may also be suitable to accept this child restraint. 
Please refer to the informa�on documents or the retailer's website for the 
suitable car model list. If in doubt, consult either the child restraint 
manufacturer or the retailer any �me.
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3.IMPORTANT! 
Please carefully read and make sure you understand all instructions in this 
manual and in the vehicle owner's manual related to child safety seats. Install 
and use the child safety seat as described in the instruction manual. Failure 
to do this could result in serious injury or death of your child. Keep the 
instructions together with the child restraint for future reference.
IMPORTANT! Because of potential medical issues inherent to low birth 
weight and premature infants, always have a trained professional doctor or 
hospital staff member assess the suitability of the child restraint prior to 
leaving the hospital or using the child restraint.
DO NOT modify or attempt to modify the child safety seat in any way.
DO NOT take apart or attempt to take apart this child safety seat except as 
instructed in this manual.
DO NOT use a child safety seat with damaged or missing parts.
DO NOT use damaged or frayed harness straps or vehicle belt.
NEVER use this child safety seat without the car seat cover.
DO NOT replace the child seat cover or harness with any other than the ones 
we recommend as these parts are integral to the child safety seat's 
performance. 
NEVER use this child restraint with any other base except ones that the 
manufacturer permits.
DO NOT use a child safety seat that has been in a crash. A crash can cause 
damage to the child safety seat that you cannot see.
DO NOT use a second-hand child seat or child seat whose history you do not 
know.
ALWAYS check the tightness of the restraint and the harness before each use.
ALWAYS make sure no vehicle belts or harness straps are twisted before each 
use.
NEVER leave the child in the seat when the harness straps are loose or 
undone.
DO NOT leave your child in this restraint for an extended period of time.
DO NOT use on vehicle seats that face the sides or rear of the vehicle.
Use the child safety seat only on forward-facing vehicle seats. 
According to accident statistics, children are safer when properly restrained 
in rear seats than in front seats.  

Important
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Instructions

4.SAFETY SEAT USE METHOD
4.1 Install Location
When using as Universal category(Group 123), this child restraint system is 
suitable for seatbelt models equipped with a three-point retractor that complies 
with ECE R16 and does not apply to models only equipped with 2-point seat 
belts.

4.1.2 When using as ISOFIX child restraint system (group1), this child restraint
system is suitable for vehicles equipped with the ECE R14 requirements. And
only after installating ISOFIX, then can use on it.

4.1.3 When using as Semi-Universal category(Group 1,2,3), this child restraint
system is suitable for seat belt models equipped with the three-point retractor
that has passed the ECE R16 requirement and is not suitable with models only
equipped with 2-point seat belts. And only after installed ISOFIX, they can use 
on it.

4.2 How to use the harness buckle
Hold the two buckle latches together. Make 
sure the right side is up. Engage them before 
pu�ng them into the harness buckle, which 
should make a CLICK noise.
Pull shoulder straps to remove all slack from 
the lap sec�on ensuring that the harness is 
lying flat and the harness buckle is locked. 
Open the harness buckle by pressing the red 
bu�on.
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4.3 Adjust the headrest
A. When Use in Group1, (Use 1-6 level) 
The shoulder straps are adjusted as follows:
Loosen the shoulder straps of the child seat 
as much as possible.
Pull the headrest height adjuster, select 
the correct height of the shoulder straps 
and engage it in the position that fits your 
child by releasing the adjuster.

B. When Use in Group2,3 (Use 7-9 level)
When child grow up above 15KG, the headrest should use 7-9 level height.
Slide the belt loops off from Gear fixed axle, slide the left shoulder belt first then 
to the right one, you can remove the shoulder belt.
Then from the front of the child seat, pull out shoulder straps through the slots, 
put them on below of cloth cover.
After remove them, pull the headrest height adjuster, select the correct height 
of the shoulder straps and engage it in the position that fits your child by 
releasing the adjuster.

ATTENTION! A correctly adjusted headrest ensures optimal protection for your 
child in the safety seat:
The headrest must be adjusted so that the shoulder straps are at the same level 
as your child's shoulders.

CAUTION! The shoulder straps must not run behind the child's back, at ear 
height or above the ears.

Instructions
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4.4 Adjust Safety Belt Lengthen

A. Tighten Safety Belt
Pull up shoulder belt and the lap belt will tighten, 
then pull crotch belt to tighten safety belt.
As soon as possible tighten safety belt.
Lap belt as lower as possible, the belt should put 
near child's crotch not belly.
P.S.: Loose safety belt is dangerous. 
Please check safety belt adjuster whether work, 
then tighten safety belt.
B.Loosen Safety Belt
Press red button can loosen safety belt.
When pressing limited slide button, the other 
hand grasping shoulder belt which under 
shoulder pad (not grasp shoulder pad belt) to 
child right ahead to loosen safety belt.

B:

A:

Instructions

picture 1picture 2

4.5 Adjust the rotation of the seat
Pull the rotation adjuster out with your thumb,
then rotate the safety car seat 360 angle.
(see picture a)
ACTION: Each time rebound the rotation adjuster
back to make sure the seat is fixed well.
A. Rearward Direction: Group 0 0+I (0-18kg),
must use rearward direction (see picture 1)
B. Forward Direction: Group I II III (9-36kg),
must use forward direction (see picture 2)

picture a
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Instructions

First Level

5

5

Fifth Level (Lying Level) Second Level

Third Level Fourth Level

4.6 Adjust the Angle of the Child Safety Car Seat
This child safety car seat can be adjusted to 4 positions.
Before fixing a child in the child restraint system, the seat must be set on the 
recline position for rear-facing use, and it can be adjusted to 4 positions (see 
pictures ①②③④).
To achieve this, use the recline handle located in front of the child restraint 
system between the seat and the base to adjust it to the desired position.
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4.7 Removing 5-Point Harness
A.Removing Shoulder Pads and Belts
Loosen the 5-point harness of the child seat as much as possible, remove the 
belt from the harness connector(Picture A). Take the Gears fixed axle from the 
plastic stator (Picture B). Finally put redundant belt into cloth cover. (Picture C)

B.Removing Buckle
Pull down buckle to clot, and vertically push out iron plate from the back of seat.
(Picture D), then remove  buckle.

Instructions

E

C. Buckle Storage
Open the buckle, take out the buckle latches from shoulder belt. Pull down 
buckle cross cloth cover. Then pick up the cover in the PE board and store in 
the buckle. (Picture E and F)

F
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Instructions

4.9 Removing Triangle Pad
When your child’s weight exceed 8kg, remove the sleeping pads and triangle 
pads

4.8 Removing the Fabric Cover
1. Remove the 5-point harness.
2. Take off the cover from the backrest and base.
3. Move the headrest of the child seat up to the highest position.
4. First take the cover off the base of the headrest, then remove the cover of 
the headrest.
To re-fit the cover, simply follow the above steps in reverse.
CAUTION! Never use the child seat without a correctly installed buckle. 
Make sure that the metal plate is correctly attached.
CAUTION! Check that the harness straps are not twisted and that they have 
been correctly inserted in the belt slots of the cover.

ENEN
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Instructions

Green

Green

5. INSTALL IN CAR
5.1 Install in Car with Belt
5.1.1 Install in Rearward Facing Position with Belt
5.1.1.1 Group 0+(0-13kg)
Pull out the support leg, adjust it to the maximum angle.
Adjust the length of the support leg so that it is in full contact with the ground 
of the vehicle (Display window turns into green color).

Pull the vehicle seatbelt and pass the lap belt section through the belt 
guidance③ and under the sleeping cushion.
Pass the diagonal seat belt section through the belt guidance②
Fasten the seat belt and pull it tight, ensuring that the seat belt is not twisted.
NOTE:For children of this size, the child seat must only be installed in the 
rearward facing position and at a maximum angle of inclination (lying level). To 
make sure that the car seat has been installed correctly, please shake it before 
use
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5.1.2 Installed in Forward Facing Position with Belt
5.1.2.1 Group I (9-18kg)
Place the child seat forward facing on the vehicle seat (in the direction of 
travel).
Pull out the support leg, adjust it to the maximum angle.
Adjust the length of the support leg so that it is in full contact with the ground 
of the vehicle (Display window turns into green color).
Pull the diagonal belt section through belt guidance (2). Place the lap belt 
section in the belt guidance (3).
Pull out safety belt from the back to the side, lap belt section respectively from 
the belt guidance (3), another side along the upper inside.
Using the knee to press down on the child seat, tighten the vehicle seat belt as 
follows:
Pull on the lower part of the diagonal seat belt section near the vehicle seat 
buckle to tighten the lap belt section.

Instructions
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Instructions

5.1.2.2 Group II, III (15-36KG)
NOTE: When you use this safety car seat in group II,III,  please remove the 
5-point harness, sleeping pads refer to Chapter 4.7. Place the child seat forward 
facing on the vehicle seat (in the direction of travel).
Step1: First pull out the belt from the belt ALR. Diagonal belt through guidance
and lap belt through the belt slot, then put together through guidance slot.
NOTE: Make sure that the diagonal seatbelt section runs over your child's 
shoulder bone, and not in front of his or her neck.
Step 2: Lock the tip of the buckle into the vehicle seat buckle with a click noise.
Follow the direction of arrow to tighten belt, and put redundant belt into cloth
cover. Shake the child safety car to make sure it is securely attached.
CAUTION! The diagonal seat belt section must run diagonally backward. You can 
adjust the course of the belt with your vehicle's adjustable belt deflector on 
both sides.

CLICK
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CLICK
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 5.2 Installed in Car with ISOFIX connector (picture A)
NOTE: 5.2.1 Installed in Rearward Facing Position with ISOFIX connector and 
Support Leg;
Group 0 I(0-18KG)
Put the ISOFIX insert guide into the two ISOFIX attachment points of your 
vehicle. If you don’t have the ISOFIX insert guide, please ignore this step.
NOTE: The ISOFIX attachment points are located  between the surface and the 
backrest of the vehicle seat
Press the ISOFIX button to pull out the two locking arms from the base 
bottom. Pull the locking arm to and fro until you hear an audible CLICK which 
indicates they are fully engaged. And on both sides of the locking arms’ button 
turn into green safety color. Pull out the support leg, adjust it to the maximum
angle. Adjust the length of the support leg so that it is in full contact with the 
ground of the vehicle(Display window turns into green color).

5.2.2  Installed in Forward Facing Position with ISOFIXconnector
and Support Leg. Group I(9-18KG) (Picture B)
Put the ISOFIX insert guide into the two ISOFIX attachment points of your 
vehicle. If you don’t have the ISOFIX insert guide, please ignore this step.
NOTE: The ISOFIX attachment points are located between the surface and the 
backrest of the vehicle seat.
Press the ISOFIX button to pull out the two locking arms from the base bottom.
Pull the locking arm to and from until you hear an audible CLICK which 
indicates they are fully engaged. Both sides of the locking arms' button turn 
into green safety color.  Pull out the support leg, adjust it to the maximum
angle. Adjust the length of the support leg so that it is in full contact with the 
ground of the vehicle (Display window turns into green color).

A B
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5.2.3  Installed in forward facing position with ISOFIX connector and belt. 
Group II III(15-36KG)
NOTE: When you use this safety car seat in group II.III. please remove the 5-
point harness, sleeping pads and the triangle pads refer to Chapter 4.7
Place the child seat forward facing on the vehicle seat (in the direction of travel).
Put the ISOFIX insert guide into the two ISOFIX attachment points of your 
vehicle.
If you don’t have the ISOFIX insert guide, please ignore this step.
 NOTE: The ISOFIX attachment points are located between the surface and the 
backrest of the vehicle seat.
 Press the ISOFIX button to pull out the two locking arms from the base bottom. 
Pull the locking arm to and fro until you hear an audible CLICK which indicates 
they are fully engaged. And on both sides of the locking arms’ button turn into 
green safety color.
 Adjust the support leg upwards to the shortest, make it hanging. Ensure that 
the support leg shows red indicator.
 Step2: First pull out the belt from the belt ALR Diagonal belt through 
Guidance① diagonal belt and lap belt together through, then put the 
Guidance③ slot.
NOTE: Make sure that the diagonal seatbelt section runs over your child’s 
shoulder bone and not in front of his or her neck.
Step3: Lock the tip of the buckle into the vehicle seat buckle with a CLICK noise. 
Follow the direction of arrow to tighten belt, and put redundant belt into cloth 
cover. Shake the child safety car seat to make sure it is securely attached.
CAUTION! The diagonal seat belt section must run diagonally backward. You can 
adjust the course of the belt with your vehicle’s adjustable belt deflector on 
both sides.

CLICK

Instructions
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Periodically inspect your child seat for worn or damaged parts. If damaged parts 
are found, replace the child seat. Keep the child seat clean. Do no lubricate any 
parts of the child seat.
To prolong the life of your nursery product, keep it clean and do not leave it in 
direct sunlight for extended periods of time.
Removable fabric covers and trims may be cleaned using warm water with a 
household soap or a mild detergent. Allow it to dry fully, preferably away from 
direct sunlight.

CLEANING THE BUCKLE
Food, drink, or other debris may collect inside the harness buckle which can 
affect proper functioning. Wash in warm water until clean. Be sure you can hear 
an audible click to make sure the buckle is working properly.
CLEANING THE HARNESS AND SHELL
Sponge clean using warm water and mild soap; do not use any other cleaning 
agents. 
STORAGE
Store in a safe, dry place and away from heat and direct sunlight. Avoid placing 
heavy objects on top of the seat.

MAXIMUM WASH
TEMPERATURE 30°C

DO NOT BLEACH

DO NOT DRYCLEAN

DO NOT DRYING

DO NOT IRON

DRY FLAT IN SHADE PLACE

Care and Maintenance
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The warranty period starts from the date of purchase and is valid for a period of 
24 months. The warranty is only applicable to material and production defects. 
The date of purchase can only be proven with the original sales receipt. This 
warranty is only applicable to the original owner and is not transferable. The 
warranty is only applicable to products that have not been adapted by the user. 
In the case of any defects, the owner is required to return the product to the 
retailer.
The manufacturer is not liable for any damages other than those to products
supplied or manufactured.

Main technical parameters

Length: 510mm

Width: 436mm

Height: 640-840mm

Warranty

436mm 510mm
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Οδηγία:
Όταν χρησιμοποιείτε ως κατηγορία Universal (Ομάδα 123), παρακαλούμε 
σημειώστε παρακάτω πληροφορίες:
Πρόκειται για ένα "Universal" σύστημα συγκράτησης παιδιών. Εγκρίνεται 
σύμφωνα με τον Κανονισμό ECE44 / 04 για γενική χρήση στα οχήματα και θα 
ταιριάζει στα περισσότερα, αλλά όχι όλα τα καθίσματα αυτοκινήτων. Η σωστή 
τοποθέτηση είναι πιθανή εάν ο κατασκευαστής του οχήματος έχει δηλώσει
στο εγχειρίδιο του οχήματος ότι το όχημα είναι συμβατό με ένα "Universal" 
κάθισμα αυτοκινήτου αυτής της ηλικιακής ομάδας. Αυτό το σύστημα συγκράτη-
σης για παιδιά έχει ταξινομηθεί ως "Universal" υπό τις αυστηρότερες προϋπο-
θέσεις.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του καθίσματος
αυτοκινήτου ή τον έμπορο λιανικής πώλησης. Είναι κατάλληλο μόνο εάν τα 
οχήματα είναι εφοδιασμένα με ζώνη 3-σημείων / στατικό / με συσπειρωτήρα
ζώνες ασφαλείας, εγκεκριμένες σύμφωνα με τον UN/ECE Regula�on Νο16 ή 
άλλο ισοδύναμο πρότυπο.

Σημείωση σχετικά με το σύστημα συγκράτησης παιδιών ISOFIX (Ομάδα 1, 
Θέση προς τα εμπρός):
1. Πρόκειται για σύστημα στερέωσης παιδιών ISOFIX. Εγκρίνεται σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Αριθ. 44/04 για γενική χρήση σε οχήματα με ISOFIX και σύστημα
αγκυρώσεων.
2. Θα τοποθετηθεί σε οχήματα με θέσεις εγκεκριμένες ως θέσεις ISOFIX (όπως 
περιγράφεται λεπτομερώς 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 είναι: Ομάδα 1 (9-18 κιλά) Κατηγορία Β1.
Όταν χρησιμοποιείτε ως κατηγορία Semi-Universal (Ομάδα2,3), παρακαλούμε 
σημειώστε τις παρακάτω πληροφορίες:
Αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών κατηγοριοποιείται για "semi-universal" 
χρήση και είναι κατάλληλο για τις θέσεις καθισμάτων των ακόλουθων 
αυτοκινήτων:

Προειδοποίηση: διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες 
και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση 
Αν αυτές οι οδηγίες δεν ακολουθηθούν, 

η ασφάλεια του παιδιού τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο

GR
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι θέσεις καθισμάτων σε άλλα αυτοκίνητα μπορεί επίσης να είναι κατάλληλες 
για την αποδοχή αυτού του συστήματος συγκράτησης για παιδιά.
Ανατρέξτε στα έγγραφα πληροφοριών ή στον ιστότοπο του λιανοπωλητή για τη
κατάλληλη λίστα μοντέλων αυτοκινήτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβου-
λευτείτε το σύστημα συγκράτησης παιδιών κατασκευαστή ή τον λιανοπωλητή 
οποιαδήποτε στιγμή.

 

Ρυθμιστής ύψους 
προσκέφαλου

Κάλυμμα θέσης

Μαξιλαράκια ώμων

Ζώνη ώμων

Κόκκινο κουμπί

Μαξιλαράκι 
καβάλου

Κουμπί ρύθμισης

Προσκέφαλο
Οδηγός ζώνης(1)

Βάση
Λαβή ανάκλισης

Οδηγός ζώνης(1)  

Ρυθμιστής περιστροφής

Ένδειξη σκέλους στήριξης

Θέσεις ρύθμισης άξονα 

Οδηγός ζώνης

Κουμπί ISOFIX 

Λαβές κλειδώματος ISOFIX 

Σκέλος στήριξης

Κουμπί
ρύθμισης

Σημείο σύνδεσης ISOFIX Οδηγός εισαγωγής ISOFIX 

GR
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ΠΡΟΣΟΧΗ!

3.ΣΗΜΑΤΙΚΟ! 
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά και σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε πλήρως 
τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και του οχήματος που πρόκειται να εγκατα-
σταθεί. Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε το παιδικό κάθισμα όπως περιγρά
φεται στις οδηγίες χρήσης. Η αποτυχία της εγκατάστασης μπορεί να επιφέρει 
ζημία ή και θάνατο στο παιδί σας. Κρατήστε τις οδηγίες μαζί με το παιδικό 
κάθισμα για μελλοντική αναφορά. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Λόγω πιθανών ιατρικών ζητημάτων που μπορεί να υπάρξουν 
λόγο χαμηλού βάρους κατά τη γέννηση και στα πρόωρα βρέφη, να ρωτήσετε 
πάντα έναν επαγγελματία γιατρό ή μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου 
να αξιολογήσει την καταλληλότητα του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου 
πριν από την έξοδο από το νοσοκομείο.
ΜΗΝ τροποποιείτε το παιδικό κάθισμα καθ 'οπιονδήποτε τρόπο.
ΜΗΝ αφαιρείτε ή προσπαθείτε να αφαιρέσετε αυτό το παιδικό κάθισμα 
ασφαλείας  χωρίς τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με εξαρτήματα που έχουν 
υποστεί ζημιά ή που λείπουν.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ιμάντες ασφαλείας που είναι φθαρμένοι ή κομμένοι.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ποτέ το κάθισμα αυτοκινήτου χωρίς το κάλυμμα.
ΜΗΝ αντικαθιστάτε το κάλυμμα του παιδικού καθίσματος ή τους ιμάντες με 
άλλα εκτός από αυτά που σας προτείνουμε, καθώς αυτά τα εξαρτήματα 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της απόδοσης των παιδικών καθισμάτων.
ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα συγκράτησης για παιδιά με 
οποιαδήποτε άλλη βάση εκτός από αυτές που επιτρέπει ο κατασκευαστής.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα που υπέστη σύγκρουση. Μπορεί να 
έχει προκληθεί βλάβη στο παιδικό κάθισμα που  μπορεί να μην φαίνεται.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένο παιδικό κάθισμα ή παιδικό κάθισμα το 
ιστορικό του οποίου δεν γνωρίζετε.
ΠΑΝΤΑ να ελέγχετε τη εφαρμογή του συστήματος συγκράτησης και των 
ιμάντων πριν από κάθε χρήση.
ΠΑΝΤΑ να βεβαιώνεστε ότι δεν έχουν περιστραφεί οι ζώνες οχημάτων ή οι 
ιμάντες συγκράτησης πριν από κάθε χρήση.
ΠΟΤΕ μην αφήνετε το παιδί στο κάθισμα όταν οι ιμάντες συγκράτησης είναι 
χαλαροί ή δεν είναι ασφαλισμένοι.
ΠΟΤΕ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση ακόμη και για μικρό χρονικό 
διάστημα.

Σημαντικό!
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Οδηγίες

4.ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4.1 Θέση εγκατάστασης
Όταν το χρησιμοποιείται στη κατηγορία Universal (Ομάδα 123), αυτό το σύστημα
συγκράτησης παιδιών είναι κατάλληλο για αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με 
ζώνες τριών σημείων που συμμορφώνεται με το ECE R16 και δεν ισχύει για τα 
μοντέλα που είναι εξοπλισμένα μόνο με κάθισμα που έχουν ζώνες 2 σημείων.

4.1.2 Όταν χρησιμοποιείτε ως σύστημα συγκράτησης παιδιών το ISOFIX στην
ομάδα 1, θα πρέπει τα οχήματα να είναι εξοπλισμένα με τις απαιτήσεις ECE R14. 
Και μόνο με την εγκατάσταση του ISOFIX  μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.

4.1.3 Όταν χρησιμοποιείτε ως κατηγορία Semi-Universal (ομάδα 1,2,3), αυτό το
σύστημα συγκράτησης παιδιών είναι κατάλληλο για οχήματα που είναι εξοπλι-
σμένα με ζώνες ασφαλείας τριών σημείων που έχουν περάσει την απαίτηση 
ECE R16 και δεν είναι κατάλληλα για μοντέλα εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας 
2 σημείων. Και μόνο με την εγκατάσταση του ISOFIX, μπορούν να τα χρησιμο-
ποιήσουν σε αυτό.

4.2 Πως να χρησιμοποιήσετε τη πόρπη ασφαλείας
Κρατήστε τις δύο ασφάλειες της πόρπης μαζί.
Σιγουρευτείτε ότι η δεξιά πλευρά είναι επάνω.
Ενώστε τα πριν τα βάλετε μέσα στην πόρπη, και
θα ακουστεί ένα ΚΛΙΚ.
Τραβήξτε τις ζώνες ώμου για να μην είναι 
χαλαρές και σιγουρευτείτε ότι οι ιμάντες είναι 
σε ευθεία και η πόρπη ασφαλισμένη. 
Ανοίξτε την πόρπη πιέζοντας το κόκκινο κουμπί.
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4.3 Ρύθμιση του προσκέφαλου
A. Οταν χρησιμοποιείς την ομάδα 1, (1-6 επίπεδο)
Οι ιμάντες ώμου ρυθμίζονται ως εξής:
Χαλαρώστε τους ιμάντες ώμου του παιδικού 
καθίσματος όσο το δυνατόν.
Τραβήξτε το ρυθμιστή ύψους του προσκέ-
φαλου, επιλέξτε το σωστό ύψος των 
ιμάντων ώμου και ελευθερώστε τον 
ρυθμιστή στην επιθυμητή θέση.

B. Οταν χρησιμοποιείς την ομάδα 2,3, (7-9 επίπεδο)
Όταν το παιδί μεγαλώσει πάνω από 15kg, το προσκέφαλο θα πρέπει να το 
ρυθμίσετε στο επίπεδο 7-9 θέση ύψους.
Αφαιρέστε τις ζώνες ώμου από τον άξονα ρύθμισης ύψους που βρίσκεται στην
πλάτη του καθίσματος. Στη συνέχεια, από το μπροστινό μέρος του παιδικού 
καθίσματος, τραβήξτε τους ιμάντες ώμου μέσα από τις υποδοχές και τα βάζετε 
κάτω από το κάλυμμα του υφάσματος.
Αφού τα αφαιρέσετε, ρυθμίστε το προσκέφαλο στο επιθυμητό ύψος που ται-
ριάζει στο παιδί σας και απελευθερώστε τον ρυθμιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ένα σωστά προσαρμοσμένο στήριγμα προσκέφαλου εξασφαλίζει τη 
βέλτιστη προστασία του παιδιού σας στο κάθισμα ασφαλείας:
Το προσκέφαλο πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε οι ιμάντες ώμου να βρίσκονται 
στο ίδιο επίπεδο με τους ώμους του παιδιού σας.

πολύ χαμηλά πολύ ψηλά σωστή θέση

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ιμάντες ώμου δεν πρέπει να περνάνε πίσω από την πλάτη του 
παιδιού, στο ύψος του αυτιού ή πάνω από τα αυτιά.

GR
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4.4 Ρύθμιση μήκους της ζώνης

A. Σφίξιμο της ζώνης ασφαλείας
Τραβήξτε προς τα πάνω τη ζώνη ώμου και ο κάτω 
ιμάντας θα σφίξει, στη συνέχεια τραβήξτε τον 
ιμάντα του καβάλου για να σφίξετε τη ζώνη 
ασφαλείας.
Ο ιμάντας μέσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πιο χαμηλά, η ζώνη πρέπει να τοποθετείται κοντά 
στον καβάλο του παιδιού, όχι στην κοιλιά.
Υ.Γ. Η χαλαρή ζώνη ασφαλείας είναι επικίνδυνη. 
Ελέγξτε αν ο ιμάντας ασφαλείας είναι ρυθμισμένος 
και στη συνέχεια σφίξτε τη ζώνη ασφαλείας.
B.Χαλάρωση ζώνη ασφαλείας
Πιέστε το κόκκινο κουμπί για να χαλαρώσετε την 
ζώνη ασφαλείας. Όταν πιέζετε το κουμπί, πιάστε με 
το άλλο χέρι τον ιμάντα ώμου που βρίσκεται κάτω 
από το μαξιλαράκι ώμου (μην πιάνετε το μαξιλαράκι του 
ώμου) στο παιδί μπροστά για να χαλαρώσει η ζώνη ασφαλείας. 

B:

A:

4.5 Ρύθμιση της περιστροφής της θέσης
Τραβήξτε έξω τον ρυθμιστή περιστροφής με τον αντίχειρά σας
και περιστρέψτε το κάθισμα κατά 360 μοίρες (εικόνα a)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Σε κάθε χρήση επιστρέψτε τον ρυθμιστή
περιστροφής στη θέση του για να σιγουρέψετε την
σωστή εφαρμογή του καθίσματος.
Α. Οπίσθια κατεύθυνση:
Για χρήση σε Group 0 0+I (0-18kg) εικόνα 1
Β. Εμπρόσθια κατεύθυνση:
Για χρήση σε Group I II III (9-36kg) εικόνα 2

picture 1picture 2 picture a
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4.6 Ρύθμιση της ανάκλισης της θέσης
Αυτό το παιδικό κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί σε 4 θέσεις. Πριν τοποθετήσετε 
το παιδί στο κάθισμα, ρυθμίστε τη θέση του καθίσματος με πρόσωπο προς τα 
εμπρός σε μία από τις 4 πιθανές θέσεις ①②③④ 
Για να το πετύχετε αυτό χρησιμοποιήστε την λαβή που βρίσκεται  μπροστά στο 
κάθισμα και την βάση για να το ρυθμίσετε στην επιθυμητή θέση.

First Level

5

5

Fifth Level (Lying Level) Second Level

Third Level Fourth Level

GR
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E

B.Αφαιρέστε τη πόρπη
Πιέστε κάτω την πόρπη για να σχηματιστεί κενό και πιέστε προς τα έξω τη 
σιδερένια πλάκα από το κάτω μέρος του καθίσματος (Εικόνα D) και, στη 
συνέχεια, αφαιρέστε την πόρπη.

F

4.7 Αφαίρεση ζώνης 5 σημείων
A.Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια ώμου και τις ζώνες
Χαλαρώστε όσο το δυνατόν περισσότερο την ζώνη 5 θέσεων του παιδικού 
καθίσματος, αφαιρέστε τη ζώνης από τον πίσα άξονα των ζωνών (Εικόνα A). 
Στην συνέχεια αφαιρέστε εντελώς τον άξονα από το πλαστικό σύνδεσμο(Εικ. Β). 
Στο τέλος τοποθετήστε την περιττή ζώνη μέσα στο κάλυμμα (Εικόνα C) GR
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4.8 Αφαιρέστε κάλυμμα του καθίσματος
1. Αφαιρέστε την ζώνη 5 σημείων.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την πλάτη και τη βάση.
3. Μετακινήστε το προσκέφαλο του παιδικού καθίσματος μέχρι την υψηλότερη 
θέση.
4. Πρώτα αφαιρέστε το κάλυμμα από τη βάση του προσκέφαλου και, στη 
συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα του προσκέφαλου.
Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, απλά ακολουθήστε τα παραπάνω 
βήματα προς τα πίσω.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα χωρίς σωστά τοποθε-
τημένη πόρπη. Βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική πλάκα έχει συνδεθεί σωστά.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες συγκράτησης δεν είναι στριμωγμένοι και 
ότι έχουν έχει τοποθετηθεί σωστά στις εγκοπές ζώνης του καλύμματος.

4.9 Αφαίρεση τριγωνικού καλύμματος
Όταν το βάρος του παιδιού ξεπεράσει τα 8kg, αφαιρέστε τα μαξιλαράκια 
ύπνου και το τριγωνικό κάλυμμα

GR
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5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

5.1 Τοποθέτηση στο αυτοκίνητο με ζώνες

5.1.1 Εγκατάσταση με φορά προς τα πίσω με ζώνη

5.1.1.1 Group 0+(0-13kg)

Τραβήξτε έξω το σκέλος στήριξης, ρυθμίστε το στη μέγιστη γωνία.

Ρυθμίστε το μήκος του ποδιού υποστήριξης ώστε να έρθει σε πλήρη επαφή με 

το πάτωμα του αυτοκινήτου (Πράσινο χρώμα στο πλαίσιο ένδειξης).

Τραβήξτε την ζώνη του αυτοκινήτου και περάστε το οριζόντιο τμήμα μέσω των 

οδηγών ζωνών και κάτω από το μαξιλάρι ύπνου.

Περάστε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης μέσα από τον οδηγό ζώνης.

Κουμπώστε τις ζώνες και τραβήξτε σφιχτά, βεβαιώνοντας πως οι ιμάντες δεν 

έχουν αναστραφεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παιδιά αυτού του μεγέθους, το παιδικό κάθισμα θα πρέπει να 

εγκαθίσταται μόνο με φορά προς τα πίσω και στην μέγιστη θέση ανάκλισης. 

Ανακινήστε το κάθισμα για να βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτησή του.

Green

Green

GR
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5.1.2 Εγκατάσταση με φορά προς τα εμπρός με ζώνη
5.1.2.1 Group I (9-18kg)
Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα προς τα εμπρός στο κάθισμα του οχήματος 
(προς την κατεύθυνση του ταξιδιού).
Τραβήξτε έξω το σκέλος στήριξης, ρυθμίστε το στη μέγιστη γωνία.
Ρυθμίστε το μήκος του σκέλους στήριξης έτσι ώστε να βρίσκεται σε πλήρη 
επαφή με το έδαφος του οχήματος (το παράθυρο οθόνης μετατρέπεται σε 
πράσινο χρώμα).
Τραβήξτε το τμήμα της διαγώνιας ζώνης μέσω του οδηγού ζώνης (2). 
Τοποθετήστε το οριζόντιο τμήμα στον οδηγό ζώνης (3).
Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας από πίσω προς τα πλάγια, από το τμήμα της 
ζώνης του αμαξώματος αντίστοιχα την καθοδήγηση της ζώνης (3), μια άλλη 
πλευρά κατά μήκος του επάνω εσωτερικού μέρους.
Χρησιμοποιώντας το γόνατο για να πιέσετε το παιδικό κάθισμα, σφίξτε τη 
ζώνη ασφαλείας του οχήματος ως εξής:
Τραβήξτε στο κάτω μέρος του διαγώνιου τμήματος της ζώνης ασφαλείας 
κοντά στο κάθισμα του οχήματος πόρπη για να σφίξετε το τμήμα ζώνης.

28



CLICK

GR

Οδηγίες

5.1.2.2 Ομάδα II, III (15-36KG)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το κάθισμα ασφαλείας αυτοκινήτου στην
ομάδα ΙΙ, ΙΙΙ, παρακαλούμε αφαιρέστε τη ζώνη 5 σημείων και τα μαλακά μέρη
όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.6. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα με κα-
τεύθυνση προς τα εμπρός (προς την κατεύθυνση της διαδρομής).
Πρώτα τραβήξτε έξω τη ζώνη του οχήματος. Περάστε τη διαγώνια ζώνη
από τον κόκκινο οδηγό στο προσκέφαλο και τη ζώνη μέσης πάνω από το καβάλο 
του παιδιού και στη συνέχεια στη πόρπη μέχρι να ακούσετε κλικ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η διαγώνιος τμήμα ζώνης ασφαλείας τρέχει πάνω 
από το παιδί σας στο οστό του ώμου και όχι μπροστά από το λαιμό του.
Κουνήστε το παιδικό αυτοκίνητο ασφαλείας για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφα-
λίσει σωστά
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το διαγώνιο τμήμα της ζώνης ασφαλείας πρέπει να κινείται διαγώνια
προς τα πίσω. Μπορείτε να ρυθμίσετε την πορεία του ιμάντα με τον ρυθμιζόμε-
νο προσαρμογέα του ιμάντα του οχήματος σας δυο πλευρες.

29



GR

Οδηγίες

5.2.2 Εγκατάσταση σε θέση πρόσθιου προσανατολισμού με σύνδεσμο 
ISOFIX και το πόδι στήριξης. Ομάδα Ι (9-18 KG) (Εικόνα Β)
Τοποθετήστε το ISOFIX στα δύο σημεία προσαρμογής ISOFIX του οχηματός 
σας. Εάν δεν έχετε οδηγό εισαγωγής ISOFIX, αγνοήστε αυτό το βήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημεία στερέωσης ISOFIX βρίσκονται μεταξύ της επιφάνειας 
και της πίσω πλάτης του καθίσματος του οχήματος
Πατήστε το κουμπί ISOFIX για να τραβήξετε τους δύο βραχίονες ασφάλισης 
από τη βάση. Τραβήξτε το βραχίονα ασφάλισης προς τα πίσω μέχρι να 
ακούσετε ένα ηχητικό κλικ το οποίο δείχνει ότι είναι πλήρως ασφαλισμένος. 
Και στις δύο πλευρές των βραχιόνων, τα κουμπιά μετατρέπονται σε πράσινο 
χρώμα. Τραβήξτε έξω το σκέλος στήριξης, ρυθμίστε το στη μέγιστη γωνία. 
Ρυθμίστε το μήκος του σκέλους στήριξης έτσι ώστε να βρίσκεται σε πλήρη 
επαφή με το έδαφος του οχήματος (η ένδειξη στο παράθυρο μετατρέπεται σε 
πράσινο χρώμα).

5.2 Εγκατεστημένο σε αυτοκίνητο με σύνδεσμο ISOFIX (εικόνα A)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 5.2.1 Εγκατάσταση με φορά προς τα πίσω με ISOFIX και σκέλος 
υποστήριξης. Ομάδα 0 Ι(0-18 KG)
Τοποθετήστε το ISOFIX στα δύο σημεία προσαρμογής ISOFIX του οχηματός 
σας. Εάν δεν έχετε οδηγό εισαγωγής ISOFIX, αγνοήστε αυτό το βήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημεία στερέωσης ISOFIX βρίσκονται μεταξύ της επιφάνειας 
και της πίσω πλάτης του καθίσματος του οχήματος
Πατήστε το κουμπί ISOFIX για να τραβήξετε τους δύο βραχίονες ασφάλισης 
από τη βάση. Τραβήξτε το βραχίονα ασφάλισης προς τα πίσω μέχρι να 
ακούσετε ένα ηχητικό κλικ το οποίο δείχνει ότι είναι πλήρως ασφαλισμένος. 
Και στις δύο πλευρές των βραχιόνων, τα κουμπιά μετατρέπονται σε πράσινο 
χρώμα. Τραβήξτε έξω το σκέλος στήριξης, ρυθμίστε το στο μέγιστη γωνία. 
Ρυθμίστε το μήκος του σκέλους στήριξης έτσι ώστε να βρίσκεται σε πλήρη 
επαφή με το έδαφος του οχήματος (η ένδειξη μετατρέπεται σε πράσινο χρώμα).

CLICKA B
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5.2.3 Εγκατάσταση σε θέση πρόσθιου προσανατολισμού με σύνδεσμο και 
ζώνη ISOFIX. Ομάδα II III (15-36 KG)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το κάθισμα ασφαλείας αυτοκινήτου 
στην ομάδα II.III. αφαιρέστε την ζώνη 5 σημείων, τα μαξιλαράκια ύπνου και το 
τρίγωνο μαξιλάρι όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.7
Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός στο κάθισμα του 
οχήματος (προς την κατεύθυνση της διαδρομής).
Τοποθετήστε τον οδηγό εισαγωγής ISOFIX στα δύο σημεία στερέωσης ISOFIX 
του οχήματός σας.
Εάν δεν έχετε οδηγό εισαγωγής ISOFIX, αγνοήστε αυτό το βήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημεία στερέωσης ISOFIX βρίσκονται μεταξύ της επιφάνειας 
και της πλάτης του καθίσματος.
Πατήστε το κουμπί ISOFIX για να τραβήξετε τους δύο βραχίονες ασφάλισης 
από την βάση. Τραβήξτε το βραχίονα ασφάλισης προς τα πίσω μέχρι να 
ακούσετε ένα ηχητικό κλικ που δείχνει ότι είναι πλήρως ασφαλισμένο. Και 
στις δύο πλευρές του κουμπιού κλειδώματος των βραχιόνων μετατρέπονται 
σε πράσινο χρώμα ασφαλείας.
Ρυθμίστε το σκέλος στήριξης προς τα επάνω να κρέμεται. Βεβαιωθείτε ότι το 
σκέλος στήριξης εμφανίζει κόκκινο δείκτη.
Βήμα 2: Τραβήξτε προς τα έξω τη ζώνη από τον ιμάντα ALR Diagonal μέσω της 
διαγώνιας ζώνης καθοδήγησης και της ζώνης κάτω από τη ζώνη και στη 
συνέχεια τοποθετήστε τη σχισμή καθοδήγησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το διαγώνιο τμήμα ζώνης ασφαλείας τρέχει πάνω 
από τον ώμο του παιδιού σας και όχι μπροστά από το λαιμό του.
Βήμα 3: Κλείστε το άκρο της πόρπης στην πόρπη του καθίσματος του 
αυτοκινήτου με ένα θόρυβο κλικ. Ακολουθήστε την κατεύθυνση του βέλους 
για να σφίξετε τη ζώνη και τοποθετήστε την ζώνη που περισσεύει στο 
κάλυμμα του υφάσματος. Ανακινήστε το παιδικό κάθισμα για να βεβαιωθείτε 
ότι είναι ασφαλώς τοποθετημένο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το διαγώνιο τμήμα της ζώνης ασφαλείας πρέπει να κινείται 
διαγώνια προς τα πίσω. Μπορείτε να ρυθμίσετε την πορεία του ιμάντα με τον 
ρυθμιζόμενο εκτροπέα ιμάντα του οχήματος και στις δύο πλευρές.
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Ελέγχετε περιοδικά το παιδικό κάθισμά σας για φθαρμένα μέρη. 
Εάν εντοπιστούν κατεστραμμένα εξαρτήματα, αντικαταστήστε το παιδικό 
κάθισμα. Κρατήστε το παιδικό κάθισμα καθαρό. Μην λιπαίνετε κανένα μέρος 
του παιδικού καθίσματος.
Για να επιμηκύνετε την διάρκεια ζωής του καθίσματος, κρατήστε το καθαρό και
μην το αφήνετε εκτεθειμένο στο φως του ήλιου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα αφαιρούμενα υφάσματα μπορούν να καθαριστούν με ζεστό νερό και ήπια 
απορρυπαντικά. Αφήστε τα να στεγνώσουν καλά, μακριά από το άμεσο φως 
του ήλιου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΠΗΣ
Φαγητό, ποτό ή άλλα ψίχουλα μπορεί να μαζευτούν μέσα στην πόρπη και να 
δυσκολέψουν την σωστή λειτουργία της. Πλύνετε με ζεστό νερό μέχρι να 
καθαρίσει. Σιγουρευτείτε ότι ακούγεται το ΚΛΙΚ όταν την χρησιμοποιείτε και 
ότι δουλεύει σωστά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
Με ένα καθαρό σφουγγάρι και ζεστό νερό με ήπιο σαπούνι περάστε όλες τις 
επιφάνειες που χρειάζονται καθάρισμα. Μην χρησιμοποιείτε άλλα καθαριστικά 
μέσα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύστε το κάθισμα σε ένα ασφαλές μέρος, στεγνό, μακριά από υψηλή 
θερμότητα και το άμεσο φως του ήλιου. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα 
επάνω του.  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 30°C

ΟΧΙ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ

ΟΧΙ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΟΧΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Φροντίδα και Συντήρηση
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Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την μέρα αγοράς και διαρκεί για 24 μήνες. 
Η εγγύηση είναι ενεργή μόνο για εργοστασιακά προβλήματα. 
Η ημερομηνία αγοράς μπορεί να αποδειχθεί μόνο με την απόδειξη. 
Η εγγύηση είναι ενεργή μόνο για τον πρώτο αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται. 
Η εγγύηση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που δεν έχουν αλλοιωθεί από τον 
χρήστη. Σε περίπτωση ελαττωμάτων, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιστρέψει 
το προϊόν στον έμπορο λιανικής πώλησης. 
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές εκτός από αυτές 
που αφορούν προϊόντα που παραδίδονται ή κατασκευάζονται από την 
Bebe Stars.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εγγύηση

Βάθος: 510mm

Πλάτος: 436mm

Ύψος: 640-840mm

436mm 510mm
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63200, NEA MOUDANIA, GREECE
www.bebestars.gr

 If you experience a problem with this product or require assistance 
please contact our local sales agent or 

contact our customer service department.

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή χρειάζεστε βοήθεια 
παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπό μας ή 

με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

THANK YOU / ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Customer service / Εξυπηρέτηση πελατών

Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας 
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars


