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ENEN
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.

NO 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.

NEVER leave your child unattended even for a short time.

DO NOT leave your child in this restraint for an extended period of time.

IMPORTANT
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ENEN
IMPORTANT – DO NOT USE FORWARD-FACING POSITION 

BEFORE THE CHILD'S WEIGHT EXCEEDS 9KG.

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.

DO NOT use in any configuration not shown in the instructions.

NEVER use this child safety seat with 2-point vehicle belts.

DO NOT use alternative routings not shown in these instructions.

MAKE sure that the child safety seat does not become trapped by a 

folding or moveable passenger seat or in the door of your car.

MAKE sure all folding passenger seats are properly latched.

ALL occupants of the vehicle should be correctly restrained. Unrestrained 

passengers may be thrown against other passengers and cause serious

injury or death in a crash.

DO NOT allow children to play with or adjust the child safety seat.

NEVER take a child out of the child safety seat when the vehicle is 

moving.

HOT! Cover the child safety seat when left in direct sunlight. Parts of a 

child safety seat may become too hot for the child's skin. Always check 

surfaces before placing a child in the seat. Seat cover may fade in direct

sunlight.

MAKE SURE the lap strap of the harness is worn low down, so that the 

infant pelvis is firmly engaged.

Car Safety Belt—Diagonal Belt

Car Safety Belt—Lap Belt

ISOFIX  Attachments

IMPORTANT
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Headrest
Height Adjuster
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ISOFIX Locking Arms

Top Tether Clip
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ENEN

KNOW YOU CAR SEAT
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INSTRUCTIONS

1. Install Loca�on
1.1 When using as Universal category (Group 
0+/1/2/3), 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.

Car Safety Belt—Diagonal Belt

Car Safety Belt—Lap Belt

ISOFIX  Attachments

1.2 When using as Semi-Universal category Group 0+/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 for models only 
equipped with 2-point seat belts. And only a�er installed ISOFIX, then can use on 
it.

Correct/ Proper Wrong/ Improper

Cannot install on a front seat with ac�ve 
airbag

Install only with 3-point seat belt and 
ISOFIX a�achments.

2. How to use the harness buckle
Hold the two buckle tongues 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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INSTRUCTIONS

3. Adjust the height of headrest and 
shoulder belts
If the height of headrest or shoulder belt 
is inconsistent with the required height, 
pull the headrest adjustment handle 
upward and pull the headrest upward at 
the same �me. You can adjust the height 
of the headrest and shoulder belt 
upward; Pull the headrest adjustment 
handle upward, at the same �me, press 
the headrest down to adjust the headrest 
height (a�er adjustment, pull up and 
down the headrest to ensure that the 
headrest is locked).

ATTENTION!
A correctly adjusted headrest ensures 
op�mal protec�on 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.

Keep the lower edge of headrest as close as possible to the 
child’s shoulder and keep a finger distance between the 
lower edge of headrest and child’s shoulder (see picture a).

4. Adjust Safety Belt Length
A. Tighten Safety Belt
Pull up shoulder belt and the lap belt will �ghten, then pull 
crotch belt to �ghten safety belt.
Tighten the safety belt as much as possible without causing 
discomfort to the child. the lap belt is as low as possible and 
should put near child’s crotch, not abdomen.
P.S.: Loose safety belt is dangerous. Please check safety belt 
adjuster whether work, then �ghten safety belt. A�er 
�ghtening the seat belt, adjust the shoulder pads to the 
appropriate posi�on on the chest.
B. Loosen Safety Belt
When pressing limited slide bu�on, the other hand grasping 
shoulder belt which under shoulder pad (not grasp shoulder 
pad belt) to child right ahead to loosen safety belt.
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INSTRUCTIONS

5. Adjust the seat rota�on angle
Press the rotate bu�on to rotate the child safety seat 360° 
degrees.
NOTE! After trip, rotate the seat in both clockwise and 
counterclockwise directions, to make sure that the rotating 
part of the child car seat is fully engaged.
NOTE! When used in rearward facing, you need to rotate 
the seat to a 90-degree position (as shown in Figure a), 
pull the recline handle, and adjust the angle to the most 
inclined position, then you can turn the seat to rearward 
facing position.

a

When the seat is rotated to 90° as shown in 
figure a, the child can be placed on the 
safety seat.
NOTE! The car cannot be placed in this 
position when driving (see picture a).

6. Adjust the Angle of the Child Safety Car 
Seat
Pull the recline handle up which is in the 
bo�om of body shell.
Pull the body shell at the same �me, then 
adjust the angle of the seat. The seat has 5 
recline posi�ons as shown on the figure 
below.
Different groups use different reclining 
levels.
Rearward facing: Group 0+/1 (0-18kg): Fi�h 
level
Forward facing: Group 2 (9-18kg): First to 
fourth level
Group 2/3 (15-36kg): First level
NOTE! You need to rotate the seat to a 90° 
degree position (as shown in P13 Figure 
a), pull the recline handle and adjust the 
angle to the most inclined position, then 
you can turn the seat to fifth position.
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Fifth Level (Lying Level) First Level Second Level Third Level  Fourth Level

Installation of 
rearward facing

Installation of forward facing

Group 0+I(0-18kg) Group I(9-18kg)

Group II III
(15-36kg)

5

7. Removing 5-Point Harness, sleeping pad
Step 1: Turn the child safety seat to the back,
According tho the sequence of 1-2-3 in 
picture A, the two shoulder belts from the 
metal link.
Remove the shoulder belt from the harness 
connector, according to 4-5 in picture A, 
storage metal link to metal link area on the 
behind of the backrest as shown in picture C.
Then pull out the shoulder belt and harness 
from the seat hole, so that the shoulder belt 
and harness can be removed.
Then pull out the shoulder belt from the 
buckle on the front of the seat and remove 
the sleeping pad, shoulder pad and buckle. 
Finally put redundant belt into cloth cover 
(picture B).

A

B

C

INSTRUCTIONS
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Step 2: Push the buckle down from the front of the seat and li� the cushion cloth 
cover (Picture D).
Step 3: Take out the buckle from the cloth cover and store the buckle face down, 
according to the picture below (Picture E).

D E

8. Removing Triangle Pad and Sleeping Pad
When your child’s weight exceed 8kg, remove the triangle pad.
When your child’s weight exceed 12kg, remove the sleeping pad.

INSTRUCTIONS

9. 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 posi�on.
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! Check that the harness straps are not 
twisted and that they have been correctly inserted in 
the belt slots of the cover.
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INSTALLATION

1. Install in Rearward facing posi�on
Rotate the seat to 90° degree first, then use the recline handle to adjust the seat 
to the maximum angle, Then fix the seat in the rearward facing posi�on.

1.1 Install in Rearward facing posi�on with Belt
Group 0+ (0-13kg)
Pull the vehicle seat belt, the diagonal seat belt sec�on is bypassed from the back 
of the seat and passes through from the between of the headrest and backrest, 
the lap belt sec�on through the belt guidance and under the sleeping cushion. 
Ensure that the buckle tongues are properly locked into the vehicle seat buckle - 
you will hear a “CLICK” sound.
Then adjust diagonal belt and lap belt as follows:
The side which can pull out belt:
Adjust the diagonal seat belt sec�on through from between the headrest and the 
backrest.
The side which can insert buckle:
Fasten the seat belt and pull it �ght, ensuring that the seat belt is not twisted.

Note: Once the safety belt of some models is 
pulled out a certain length, if you need to 
increase the pull-out length, it will not be 
achieved. In this case, the seat belt must be 
fully rolled up and pulled out again to the 
required length.
Finally, check the safety seat to ensure it is 
firmly fixed on the car seat.
To make sure that the car seat has been 
installed correctly, please shake it before 
use.
If shaking or loosening is found, you must 
re�ghten the safety belt un�l the safety seat 
is stable.
Warning: the car safety belt must not be 
twisted a�er installa�on.
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INSTALLATION

1.2 Installed in Rearward Facing Posi�on 
with ISOFIX and Top Tether
Group 0+/1(0-18kg)
Put the ISOFIX insert guide into the two 
ISOFIX a�achment points of your vehicle.
If you don’t have ISOFIX insert guide, please 
ignore this step.
NOTE: The ISOFIX a�achment points are 
located between the surface and the 
backrest of the vehicle seat.
Press the ISOFIX bu�on to pull out the two 
locking arms from the base bo�om. Pull the 
locking arm to and from un�l you hear an 
audible CLICK which indicates they are fully 
engaged. And on both sides of the locking 
arms bu�on turn into green safety color.

Pull out the top tether and press the release bu�on, pull the top tether long 
enough to hang the latch on the back of the car seat.
Fix the latch on the fixed point and the posi�on of the fixed point are shown in the 
picture (one of the three posi�ons). Make sure the top tether clip is �ghtened up.
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INSTALLATION

2. Installed in Forward facing posi�on
2.1. Group 1 (9-18kg)
2.1.1. Installed in Forward facing posi�on with Belt, or Belt and ISOFIX 
connector.
Put the ISOFIX insert guide into the two ISOFIX a�achment points of your vehicle.
If you don’t have ISOFIX insert guide, ignore this step.
NOTE: The ISOFIX a�achment points are located between the surface and the 
backrest of the vehicle seat. Press the ISOFIX bu�on to pull ut the two locking 
arms from the base bo�om. Pull the locking arm to and front un�l you hear a 
“CLICK” sound which indicates they are fully engaged. And on both sides f the 
locking arm’s bu�on turn into green safety color.
At this �me, you can push it as far as possible into the back of car seat. Pull out the 
belt from belt ALR slowly.
Shoulder belts pass through the gap between the headrest and the seat back, one 
side of diagonal belt through the backrest and Belt Guidance (3).

Another side along upper inside. Lap belt 
pass through Belt Guidance (3) on both 
sides.
Using your knee to press down on the child 
seat, �ghten the vehicle seat belt as follows:
Pull on the lower part of the diagonal seat 
belt sec�on near the vehicle seat buckle to 
�ghten the lap belt sec�on.
Note: (1) The path should be between the 
headrest, the sleeping pad and the back of 
the seat.
(2) The path should be between the sleeping 
pad and the cover of the seat.

a

ISOFIX connector is 
op�onal, you can ignore 
this step if you don’t 
want to use it.
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INSTALLATION

2.2. Group 2/3 (15-36kg)
2.2.1. Installed in forward facing posi�on with 
ISOFIX connector and Belt or only Belt
NOTE: When you use this safety car seat in group 
2/3, please remove the 5-point harness, refer to 
Chapter 5.7. Place the child seat forward facing 
on the vehicle seat (in the direc�on of travel). Put 
the ISOFIX insert guide into the two ISOFIX 
a�achment points of your vehicle. If you don’t 
have ISOFIX insert guide, please ignore this step.
NOTE: The ISOFIX a�achment points are located 
between the surface and the backrest of the 
vehicle seat.
Press the ISOFIX bu�on to pull out the two 
locking arms from the base bo�om. Pull the 
locking arm to and fro un�l you hear a “CLICK” 
sound which indicates they are fully engaged. 
And on both sides of the locking arms’ bu�on 
turn into green safety color.

a

CLICK

First pull out the belt from the belt ALR. Diagonal 
belt through the same side of belt guidance (1), 
lap belt through the same side of belt guidance 
(3), then pull the diagonal belt and lap belt 
together through another side if belt guidance 
(3).
NOTE: Keep the diagonal belt at the posi�on of 
shoulder between the outside of the neck and 
shoulder (middle of point A and B).
Lock the �p of the buckle into the vehicle seat 
buckle with a “CLICK” sound. Follow the 
direc�on of arrow to �ghten belt, and put 
redundant belt into cloth cover. Shake the child 
safety car seat to make sure it is securely 
a�ached.
CAUTION! The diagonal seat belt sec�on must 
run diagonally backward. You can adjust the 
course of the belt with your vehicle’s adjustable 
belt deflector on both sides.

CLICK

a

A

B

Ensure the lap 
belt is as close as 
possible to lower. 
Ensure the lap 
belt is on the 
pelvis, not on the 
abdomen.
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INSTALLATION

2.2.2 Installed in forward facing posi�on with ISOFIX connector, Belt and Top 
Tether
Put the ISOFIX insert guide into the two ISOFIX a�achment points of your vehicle.
If you don’t have ISOFIX insert guide, please ignore this step.
NOTE: The ISOFIX a�achment points are located between the surface and the 
backrest of the vehicle seat. Press the ISOFIX bu�on to pull out the two locking 
arms from the base bo�om. Pull the locking arm to and fro un�l you hear a 
“CLICK” sound which indicates they are fully engaged. And on both sides of the 
locking arm’s bu�on turn into green safety color.
Pull out the top tether and press the release bu�on, pull the top tether long 
enough to hang the latch on the back of the car seat.
Fix the latch on the fixed point and the posi�on of the fixed point are shown in the 
picture (one of the three posi�ons). Make sure the top tether is �ghtened up.

First pull out the belt from the belt ALR. 
Diagonal belt through the same side of belt 
guidance (1), lap belt through the same 
side if belt guidance (3), then pull the 
diagonal belt and lap belt together 
through another side of belt guidance (3).
NOTE: Keep the diagonal belt at the 
posi�on of shoulder between the outside 
of the neck and shoulder (middle of point A 
and B). Lock the �p of the buckle into the 
vehicle seat buckle with a click noise. 
Follow the direc�on of arrow to �ghten 
belt and put redundant belt into cloth 
cover. Shake the child safety car seat to 
make sure it is securely a�ached.
CAUTION! The diagonal seat sec�on must 
run diagonally backward. You can adjust 
the course of the belt with your vehicle’s 
adjustable belt deflector on both sides. CLICK

a

A

B

Ensure the lap 
belt is as close as 
possible to lower. 
Ensure the lap 
belt is on the 
pelvis, not on the 
abdomen.
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CARE & MAINTENANCE

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 not 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 �me.
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 func�oning. Wash in warm water un�l 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 
products.

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 MACHINE DRY

DO NOT IRON

DRY FLAT IN SHADE PLACE

DIMENSIONS

440mm 466mm

5
9

7
-7

9
4

m
mLength:    466mm

Width:    440mm

Height: 597-794mm
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει

όλες τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και στο εγχειρίδιο του οχήματος 

σχετικά με τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας. Τοποθετήστε και χρησιμο-

ποιήστε το παιδικό κάθισμα όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών. 

Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή 

θάνατος του παιδιού σας. Διατηρήστε τις οδηγίες μαζί με το παιδικό 

κάθισμα αυτοκινήτου για μελλοντική αναφορά.

ΜΗΝ τροποποιείτε ή προσπαθείτε να τροποποιήσετε το παιδικό κάθισμα 

καθ 'οποιονδήποτε 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 τα εργοστασιακά, καθώς αυτά τα εξαρτήματα αποτε-

λούν αναπόσπαστο κομμάτι της απόδοσης των παιδικών καθισμάτων.

ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα συγκράτησης για παιδιά με 

οποιαδήποτε άλλη βάση.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα που υπέστη σύγκρουση. Μια 

σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο παιδικό κάθισμα που δεν 

είναι εμφανή.

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.

ΜΗΝ αφήνετε το παιδί σας στο κάθισμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ 9 ΚΙΛΑ.

ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε θέσεις του αυτοκινήτου που έχουν κατεύθυνση 

προς τα πλάγια ή προς τα πίσω. Σύμφωνα με στατιστικά, τα παιδιά είναι 

πιο ασφαλή όταν είναι δεμένα στα πίσω καθίσματα από τα μπροστινά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σωστό / Κατάλληλο

Λάθος / Ακατάλληλο

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ρύθμιση που δεν υπάρχει στις οδηγίες. 

ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε αυτό το κάθισμα με ζώνη δύο σημείων.

ΜΗΝ ακολουθείτε διαφορετική σειρά από αυτήν που φαίνεται στις οδηγίες.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι το παιδικό κάθισμα δεν παγιδεύεται από πτυσσόμενο 

ή κινητό κάθισμα συνοδηγού ή από την πόρτα του αυτοκινήτου σας.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι όλα τα πτυσσόμενα μέρη του καθίσματος έχουν ασφαλί-

σει σωστά.

ΌΛΟΙ οι επιβάτες του οχήματος θα πρέπει να είναι σωστά ασφαλισμένοι.

Οι επιβάτες που δεν έχουν ασφαλιστεί μπορούν να πέσουν εναντίον 

άλλων επιβατών και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε

περίπτωση σύγκρουσης.

ΜΗΝ επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν ή να ρυθμίζουν το παιδικό κάθισμα 

ασφαλείας.

ΠΟΤΕ μην βγάζετε το παιδί σας από το κάθισμα όταν το όχημα κινείται.

ΖΕΣΤΗ! Καλύψτε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας όταν μένει στον ήλιο. Τα

μέρη του παιδικού καθίσματος ασφαλείας μπορεί να είναι πολύ ζεστά για

το παιδί. Ελέγχετε πάντοτε τις επιφάνειες πριν τοποθετήσετε το παιδί στο 

κάθισμα. Το κάλυμμα του καθίσματος μπορεί να αλλοιωθεί σε άμεσο 

ηλιακό φως.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι η ζώνη μέσης έχει φορεθεί χαμηλά, ώστε η λεκάνη 

του βρέφους να είναι σταθερή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Διαγώνιος ιμάντας ζώνης

Οριζόντιος ιμάντας ζώνης

Συνδετήρες ISOFIX

16



ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΑΣ

GR

Οδηγός εισαγωγής ISOFIX 
Σημείο σύνδεσης ISOFIX 

Κάλυμμα θέσης

Μαξιλαράκια ώμων

Ζώνη ώμων

Κλιπ πόρπης

Κόκκινο κουμπί

Πόρπη

Μαξιλαράκι 
καβάλου

Εσωτερική
επένδυση

Κουμπί ρύθμισης

Κουμπί αναστροφής 360 

Βάση

Λαβή ανάκλισης

Οδηγός ζώνης

ΠροσκέφαλοΟδηγός ζώνης

 

Σύνδεσμος

Μεταλλικός
Σύνδεσμος  

Ρυθμιστής Top Tether

Λαβές κλειδώματος ISOFIX 

Κουμπί ISOFIX 

Ρυθμιστής προσκέφαλου

Γάντζος Top Tether
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ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Σημείο εγκατάστασης
1.1 Όταν χρησιμοποιείται ως κατηγορία 
Universal (Group 0+/1/2/3), αυτό το κάθισμα 
είναι κατάλληλο για θέσεις με ζώνη ασφαλείας 
3 σημείων που συμμορφώνεται με τον 
κανονισμό ECE R16 και δεν ισχύει για θέσεις με 
ζώνες ασφαλείας 2 σημείων.

1.2 Όταν χρησιμοποιείται ως Semi-Universal κατηγορία (Group 0 + / 1/2/3), το 
κάθισμα είναι κατάλληλο για θέσεις με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων που 
συμμορφώνεται με τον κανονισμό ECE R16 και δεν ισχύει για θέσεις με ζώνες 
ασφαλείας 2 σημείων. Μόνο μετά την εγκατάσταση του ISOFIX μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί.

Να μην εγκαθίσταται σε μπροστινή θέση 
με ενεργό αερόσακο.

Εγκατάσταση μόνο με ζώνη ασφαλείας 3 
σημείων και συνδετήρες ISOFIX.

2. Πώς να χρησιμοποιήσετε την πόρπη της ζώνης
Κρατήστε τις δύο γλώσσες μεταξύ τους. Βεβαιωθείτε ότι η δεξιά πλευρά είναι 
επάνω. Ενώστε τα πριν τα βάλετε στην πόρπη της ζώνης, όπου θα πρέπει να 
κάνει «ΚΛΙΚ». Τραβήξτε τους ιμάντες ώμου για να αφαιρέσετε τη χαλαρότητα 
από τους ιμάντες μέσης διασφαλίζοντας ότι η ζώνη είναι οριζόντια και η πόρπη 
είναι κλειδωμένη.
Ανοίξτε την πόρπη πατώντας το κόκκινο κουμπί.

Διαγώνιος ιμάντας ζώνης

Οριζόντιος ιμάντας ζώνης

Συνδετήρες ISOFIX

Σωστό Λάθος
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3. Ρυθμίστε το ύψος του προσκέφαλου 
και των ιμάντων ώμου
Εάν το ύψος του προσκέφαλου ή του 
ιμάντα ώμου δεν συμφωνεί με το 
απαιτούμενο ύψος, τραβήξτε τη λαβή 
ρύθμισης προς τα πάνω και τραβήξτε 
ταυτόχρονα το προσκέφαλο προς τα 
πάνω. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος 
του προσκέφαλου και του ιμάντα ώμου 
προς τα πάνω. Τραβήξτε τη λαβή 
ρύθμισης προς τα πάνω, ταυτόχρονα, 
πατήστε το προσκέφαλο προς τα κάτω 
για να ρυθμίσετε το ύψος του (μετά τη 
ρύθμιση, τραβήξτε πάνω και κάτω το 
προσκέφαλο για να βεβαιωθείτε ότι 
είναι κλειδωμένο).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ένα σωστά ρυθμισμένο προσκέφαλο 
εξασφαλίζει τη βέλτιστη προστασία για το 
παιδί σας στο κάθισμα ασφαλείας: Το 
προσκέφαλο πρέπει να ρυθμιστεί έτσι 
ώστε οι ιμάντες ώμου να είναι στο ίδιο 
επίπεδο με τους ώμους του παιδιού σας.

Διατηρήστε το κάτω άκρο του προσκέφαλου όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στον ώμο του παιδιού και κρατήστε απόσταση 2cm 
μεταξύ της κάτω πλευράς του προσκέφαλου και του ώμου του 
παιδιού (βλ. Εικόνα a).

4. Ρυθμίστε το μήκος της ζώνης ασφαλείας
A. Σφίξτε τη ζώνη ασφαλείας
Τραβήξτε τη ζώνη ώμου και η οριζόντια ζώνη θα σφίξει, 
τραβήξτε τη ζώνη καβάλου για να σφίξετε τη ζώνη ασφαλείας.
Σφίξτε τη ζώνη ασφαλείας όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς 
να προκαλεί δυσφορία στο παιδί. Η οριζόντια ζώνη είναι όσο 
το δυνατόν χαμηλότερη και πρέπει να τοποθετείται κοντά 
στον καβάλο του παιδιού και όχι στην κοιλιά. Η χαλαρή ζώνη 
ασφαλείας είναι επικίνδυνη. Ελέγξτε εάν ο ρυθμιστής ζώνης 
λειτουργεί, και στη συνέχεια σφίξτε τη ζώνη ασφαλείας. 
Αφού σφίξετε τη ζώνη ασφαλείας, ρυθμίστε τα μαξιλαράκια 
στην κατάλληλη θέση στο στήθος.
Β. Χαλαρώστε τη ζώνη ασφαλείας
Πατώντας το κουμπί ρύθμησης, με το άλλο χέρι τραβήξτε τον 
ιμάντα ώμου κάτω από το μαξιλάρι ώμου μπροστά από το 
παιδί για να χαλαρώσει η ζώνη ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ
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5. Ρυθμίστε τη γωνία περιστροφής του καθίσματος
Πατήστε το κουμπί περιστροφής για να περιστρέψετε το 
παιδικό κάθισμα ασφαλείας 360 °.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μετά το ταξίδι, περιστρέψτε το κάθισμα τόσο 
προς τα δεξιά όσο και προς τα αριστερόστροφα, για να 
βεβαιωθείτε ότι το περιστρεφόμενο μέρος του παιδικού 
καθίσματος αυτοκινήτου είναι πλήρως λειτουργικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όταν χρησιμοποιείται προς τα πίσω, πρέπει να 
περιστρέψετε το κάθισμα σε θέση 90 μοιρών (όπως φαίνεται 
στο Σχήμα a), να τραβήξετε τη λαβή κλίσης και να ρυθμίσετε τη 
γωνία στην πιο κεκλιμένη θέση και, στη συνέχεια, μπορείτε να 
γυρίσετε το κάθισμα στην πίσω θέση.

a

Όταν το κάθισμα περιστρέφεται κατά 90° 
όπως φαίνεται στο σχήμα a, το παιδί μπορεί 
να τοποθετηθεί στο κάθισμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το κάθισμα δεν μπορεί να 
τοποθετηθεί σε αυτήν τη θέση κατά την 
οδήγηση (βλ. Εικόνα a).

6. Ρυθμίστε τη γωνία του παιδικού καθίσματος 
ασφαλείας
Τραβήξτε τη λαβή κλίσης προς τα πάνω που 
βρίσκεται στο κάτω μέρος του καθίσματος.
Τραβήξτε ταυτόχρονα το κάθισμα και μετά 
ρυθμίστε τη γωνία του. Το κάθισμα έχει 5 θέσεις 
ανάκλισης όπως φαίνεται στο σχήμα.
Δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  ο μ ά δ ε ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν 
διαφορετικά επίπεδα ανάκλισης.
Φορά προς τα πίσω: Group 0+/1(0-18kg): Πέμπτο 
επίπεδο
Φορά εμπρός: Group 2 (9-18 κιλά): Πρώτο έως 
τέταρτο επίπεδο
Group 2/3 (15-36kg): Πρώτο επίπεδο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πρέπει να περιστρέψετε το κάθισμα 
σε θέση 90°, τραβήξτε τη λαβή ανάκλισης και 
ρυθμίστε τη γωνία στην πιο κεκλιμένη θέση και 
στη συνέχεια, μπορείτε να γυρίσετε το κάθισμα 
στην πέμπτη θέση.

ΟΔΗΓΙΕΣ
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5ο επίπεδο 1ο επίπεδο 2ο επίπεδο 3ο επίπεδο 4ο επίπεδο

Εγκατάσταση με φορά προς τα εμπρός

Group 0+I(0-18kg) Group I(9-18kg)

Group II III
(15-36kg)

5

7. Αφαιρέστε τη ζώνη 5 σημείων, και το  
στρώμα
Βήμα 1: Γυρίστε το κάθισμα ασφαλείας 
προς τα πίσω.
Σύμφωνα με την ακολουθία 1-2-3 στην 
εικόνα Α, αφαιρέστε τις δύο ζώνες ώμου 
από τον μεταλλικό σύνδεσμο.
Αφαιρέστε τον ιμάντα ώμου από τον 
σύνδεσμο της ζώνης, σύμφωνα με το 4-5 
στην εικόνα Α, αποθηκεύστε τον μεταλλικό 
σύνδεσμο στο πίσω μέρος της πλάτης όπως 
φαίνεται στην εικόνα C.
Στη συνέχεια, βγάλτε τον ιμάντα ώμου και 
την ζώνη από την τρύπα του καθίσματος, 
έτσι ώστε ο ιμάντας ώμου και η ζώνη να 
μπορούν να αφαιρεθούν.
Στη συνέχεια, βγάλτε τον ιμάντα ώμου από 
την πόρπη στο μπροστινό μέρος του 
καθίσματος και αφαιρέστε το στρώμα, το 
μαξιλάρι ώμου και την πόρπη. Τέλος, 
τοποθετήστε την περιττή ζώνη στο κάλυμμα 
του υφάσματος (εικόνα Β).

A

B

C

ΟΔΗΓΙΕΣ

Εγκατάσταση με 
φορά προς τα 

πίσω
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Βήμα 2: Σπρώξτε την πόρπη προς τα κάτω από το μπροστινό μέρος του 
καθίσματος και σηκώστε το κάλυμμα του μαξιλαριού (Εικόνα D).
Βήμα 3: Βγάλτε την πόρπη από το κάλυμμα του υφάσματος και αποθηκεύστε την 
πόρπη στραμμένη προς τα κάτω, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα (Εικόνα Ε).

D E

8. Αφαιρέστε το υπνοσφηνάκι και το στρώμα
Όταν το βάρος του παιδιού σας υπερβαίνει τα 8 κιλά, αφαιρέστε το τριγωνικό 
μαξιλαράκι.
Όταν το βάρος του παιδιού σας υπερβαίνει τα 12 κιλά, αφαιρέστε το στρώμα.

9. Αφαίρεση του καλύμματος υφάσματος
1. Αφαιρέστε τη ζώνη 5 σημείων
2. Βγάλτε το κάλυμμα από την πλάτη και τη βάση.
3. Μετακινήστε το προσκέφαλο του παιδικού 
καθίσματος στην υψηλότερη θέση.
4. Βγάλτε πρώτα το κάλυμμα από τη βάση του 
προσκέφαλου και μετά αφαιρέστε το κάλυμμα του 
προσκέφαλου.
Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, απλώς 
ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα αντίστροφα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες της ζώνης δεν 
είναι στριμμένοι και ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά 
στις εγκοπές του καλύμματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

1. Εγκαταστήστε με φορά προς τα πίσω
Περιστρέψτε πρώτα το κάθισμα κατά 90° και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη 
λαβή ανάκλισης για να ρυθμίσετε το κάθισμα στη μέγιστη γωνία και στερεώστε 
το κάθισμα στη θέση προς τα πίσω.

1.1 Εγκαταστήστε με φορά προς τα πίσω με τη ζώνη
Group 0+ (0-13kg)
Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος, το διαγώνιο τμήμα της ζώνης 
παρακάμπτεται από το πίσω μέρος του καθίσματος και περνά διαμέσου του 
προσκέφαλου και της πλάτης του καθίσματος, η οριζόντια ζώνη μέσω της 
καθοδήγησης της ζώνης και κάτω από την εσωτερική επένδυση. Βεβαιωθείτε ότι 
οι γλωττίδες της πόρπης είναι καλά κλειδωμένες στην πόρπη του καθίσματος 
του οχήματος - θα ακούσετε έναν ήχο «ΚΛΙΚ».
Στη συνέχεια, ρυθμίστε τη διαγώνια ζώνη και την οριζόντια ζώνη ως εξής:
Ρυθμίστε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης ασφαλείας μεταξύ του προσκέφαλου και 
της πλάτης.
Κουμπώστε τη ζώνη ασφαλείας και τραβήξτε τη σφιχτά, διασφαλίζοντας ότι η 
ζώνη ασφαλείας δεν είναι στριμμένη.

Σημείωση: Μόλις τραβήξετε τη ζώνη ασφαλείας 
ορισμένων μοντέλων κατά ένα ορισμένο μήκος, 
εάν χρειαστεί να αυξήσετε το μήκος, δεν θα 
επιτευχθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η ζώνη 
ασφαλείας πρέπει να τυλίγεται πλήρως και να 
τραβηχτεί ξανά στο απαιτούμενο μήκος.
Τέλος, ελέγξτε το κάθισμα ασφαλείας για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στερεωμένο στο 
κάθισμα του αυτοκινήτου.
Για να βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα αυτοκινήτου 
έχει εγκατασταθεί σωστά, ανακινήστε το πριν τη 
χρήση.
Εάν βρεθεί κούνημα ή χαλάρωση, πρέπει να 
σφίξετε ξανά τη ζώνη ασφαλείας μέχρι να 
σταθεροποιηθεί το κάθισμα ασφαλείας.
Προειδοποίηση:  η  ζώνη ασφαλείας  του 
αυτοκινήτου δεν πρέπει να στρίβεται μετά την 
εγκατάσταση.
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1.2 Εγκατάσταση με φορά προς τα πίσω με 
ISOFIX και Top Tether
Ομάδα 0+/1(0-18 κιλά)
Τοποθετήστε τους οδηγούς εισαγωγής 
ISOFIX στα δύο σημεία προσάρτησης ISOFIX 
του οχήματός σας.
Εάν δεν έχετε οδηγό εισαγωγής ISOFIX, 
αγνοήστε αυτό το βήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημεία σύνδεσης ISOFIX 
βρίσκονται μεταξύ της επιφάνειας και της 
πλάτης του καθίσματος του οχήματος.
Πατήστε το κουμπί ISOFIX για να τραβήξετε 
τους δύο βραχίονες ασφάλισης από το κάτω 
μέρος της βάσης. Τραβήξτε το βραχίονα 
ασφάλισης προς τα έξω έως ότου ακούσετε 
ένα ΚΛΙΚ που να δείχνει ότι είναι πλήρως 
ανεπτυγμένος. Και στις δύο πλευρές τα 
κουμπιά των βραχιόνων κλειδώματος 
μ ε τ α τ ρ έ π ο ν τ α ι  σ ε  π ρ άσ ιν ο  χ ρ ώ μα 
ασφαλείας.

Τραβήξτε έξω το top tether και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης, 
ελευθερώστε αρκετά μεγάλο τμήμα του ιμάντα για να κρεμάσετε τον γάντζο στο 
πίσω μέρος του καθίσματος του αυτοκινήτου.
Στερεώστε τον γάντζο στο σταθερό σημείο όπου φαίνεται στην εικόνα (μία από 
τις τρεις θέσεις). Βεβαιωθείτε ότι το top tether στερεώθηκε γερά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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2. Εγκατάσταση με φορά προς τα εμπρός
2.1. Group 1 (9-18 κιλά)
2.1.1. Εγκατάσταση με φορά προς τα εμπρός με ζώνη και ISOFIX
Τοποθετήστε τον οδηγό εισαγωγής ISOFIX στα δύο σημεία προσάρτησης ISOFIX 
του οχήματός σας.
Εάν δεν έχετε οδηγό εισαγωγής ISOFIX, αγνοήστε αυτό το βήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημεία σύνδεσης ISOFIX βρίσκονται μεταξύ της επιφάνειας και 
της πλάτης του καθίσματος του οχήματος. Πατήστε το κουμπί ISOFIX για να 
τραβήξετε τους δύο βραχίονες ασφάλισης από το κάτω μέρος της βάσης. 
Τραβήξτε το βραχίονα ασφάλισης προς τα έξω έως ότου ακούσετε ένα ΚΛΙΚ που 
να δείχνει ότι είναι πλήρως ανεπτυγμένος. Και στις δύο πλευρές τα κουμπιά των 
βραχιόνων κλειδώματος μετατρέπονται σε πράσινο χρώμα ασφαλείας.
Πιέσετε το κάθισμα όσο το δυνατόν περισσότερο στο πίσω μέρος του 
καθίσματος αυτοκινήτου. Τραβήξτε αργά τη ζώνη από το ρυθμιστή.
Οι ιμάντες ώμου περνούν μέσα από το κενό μεταξύ του προσκέφαλου και της 
πλάτης του καθίσματος, μία πλευρά της διαγώνιας ζώνης μέσω της πλάτης και 
του οδηγού ζώνης (3).

Χρησιμοποιώντας το γόνατό σας για να 
πιέσετε το παιδικό κάθισμα, σφίξτε τη ζώνη 
ασφαλείας του οχήματος ως εξής:
Τραβήξτε το κάτω μέρος του διαγώνιου 
τμήματος της ζώνης ασφαλείας κοντά στην 
πόρπη του οχήματος για να σφίξετε τη ζώνη.
Σημείωση: (1) Η διαδρομή πρέπει να 
βρίσκεται μεταξύ του προσκέφαλου, του 
στρώμματος και του πίσω μέρους του 
καθίσματος.
(2) Η διαδρομή πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 
του στρώματος και του καλύμματος του 
καθίσματος.

a

Ο σύνδεσμος ISOFIX είναι 
προαιρετικός, μπορείτε να 
αγνοήσετε αυτό το βήμα 
εάν δεν θέλετε να το 
χρησιμοποιήσετε.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

2.2. Group 2/3 (15-36kg)
2.2.1. Εγκατάσταση με φορά προς τα εμπρός με 
ISOFIX και ζώνη ή μόνο ζώνη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το κάθισμα 
αυτοκινήτου ασφαλείας στα group 2/3, αφαιρέστε 
τη ζώνη 5 σημείων. Τοποθετήστε το παιδικό 
κάθισμα προς τα εμπρός στο κάθισμα του οχήματος 
( π ρ ο ς  τ ην  κα τ ε ύ θ υ ν σ η  τ η ς  δ ι αδ ρ ο μ ή ς ) . 
Τοποθετήστε τον οδηγό εισαγωγής ISOFIX στα δύο 
σημεία προσάρτησης ISOFIX του οχήματός σας. Εάν 
δεν έχετε οδηγό εισαγωγής ISOFIX, αγνοήστε αυτό 
το βήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημεία σύνδεσης ISOFIX βρίσκονται 
μεταξύ της επιφάνειας και της πλάτης του 
καθίσματος του οχήματος.
Πατήστε το κουμπί ISOFIX για να τραβήξετε τους 
δύο βραχίονες ασφάλισης από το κάτω μέρος της 
βάσης. 

CLICK

a

Τραβήξτε το βραχίονα ασφάλισης προς τα έξω έως ότου ακούσετε ένα ΚΛΙΚ που 
να δείχνει ότι είναι πλήρως ανεπτυγμένος. Και στις δύο πλευρές τα κουμπιά των 
βραχιόνων κλειδώματος μετατρέπονται σε πράσινο χρώμα ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρήστε τη διαγώνια ζώνη στη 
θέση του ώμου μεταξύ του εξωτερικού του 
λαιμού και του ώμου (μέση των σημείων Α και Β).
Κλειδώστε το άκρο της πόρπης στην πόρπη του 
καθίσματος του οχήματος. Ακολουθήστε την 
κατεύθυνση του βέλους για να σφίξετε τη ζώνη 
και τοποθετήστε τον περιττό ιμάντα στο 
κάλυμμα του υφάσματος. Ανακινήστε το παιδικό 
κάθισμα ασφαλείας για να βεβαιωθείτε ότι είναι 
καλά στερεωμένο.

CLICK

a

A

B
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2.2.2 Εγκατάσταση με φορά προς τα εμπρός με υποδοχή ISOFIX, ζώνη και Top 
Tether
Τοποθετήστε τον οδηγό εισαγωγής ISOFIX στα δύο σημεία προσάρτησης ISOFIX 
του οχήματός σας.
Εάν δεν έχετε οδηγό εισαγωγής ISOFIX, αγνοήστε αυτό το βήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σημεία σύνδεσης ISOFIX βρίσκονται μεταξύ της επιφάνειας και 
της πλάτης του καθίσματος του οχήματος. Πατήστε το κουμπί ISOFIX για να 
τραβήξετε τους δύο βραχίονες ασφάλισης από το κάτω μέρος της βάσης. 
Τραβήξτε το βραχίονα ασφάλισης προς τα έξω έως ότου ακούσετε ένα ΚΛΙΚ που 
να δείχνει ότι είναι πλήρως ανεπτυγμένος. Και στις δύο πλευρές τα κουμπιά των 
βραχιόνων κλειδώματος μετατρέπονται σε πράσινο χρώμα ασφαλείας.
Τραβήξτε έξω το top tether και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης, τραβήξτε το 
αρκετά μεγάλο για να κρεμάσετε τον γάντζο στο πίσω μέρος του καθίσματος του 
αυτοκινήτου.
Στερεώστε τον γάντζο στο σταθερό σημείο όπου φαίνεται στην εικόνα (μία από 
τις τρεις θέσεις). Βεβαιωθείτε ότι το top tether στερεώθηκε γερά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρήστε τη διαγώνια ζώνη 
στη θέση του ώμου μεταξύ του εξωτερικού 
του λαιμού και του ώμου (μέση των σημείων 
Α και Β).
Κλειδώστε το άκρο της πόρπης στην πόρπη 
τ ο υ  κ α θ ί σ μ α τ ο ς  τ ο υ  ο χ ή μ α τ ο ς . 
Ακολουθήστε την κατεύθυνση του βέλους 
για να σφίξετε τη ζώνη και τοποθετήστε τον 
π ε ρ ι τ τ ό  ι μ ά ν τ α  σ τ ο  κά λ υ μ μ α  τ ο υ 
υφάσματος. Ανακινήστε το παιδικό κάθισμα 
ασφαλείας για να βεβαιωθείτε ότι είναι 
καλά στερεωμένο.

CLICK

a

A

B
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελέγχετε περιοδικά το παιδικό κάθισμα για φθαρμένα ή κατεστραμένα μέρη. 
Εάν βρεθούν κατεστραμμένα εξαρτήματα, αντικαταστήστε το παιδικό κάθισμα. 
Διατηρήστε το παιδικό κάθισμα καθαρό. Μην λιπαίνετε κανένα μέρος του 
παιδικού καθίσματος.
Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του καθίσματος, διατηρήστε το καθαρό και 
μην το αφήνετε σε άμεσο ηλιακό φως για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Τα αφαιρούμενα καλύμματα και τα υφάσματα μπορούν να καθαριστούν με 
ζεστό νερό με οικιακό σαπούνι ή ήπιο απορρυπαντικό. Αφήστε το να στεγνώσει 
πλήρως, κατά προτίμηση μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΠΗΣ
Τρόφιμα, ποτά ή άλλα συντρίμμια ενδέχεται να συγκεντρωθούν μέσα στην 
πόρπη της ζώνης που μπορεί να επηρεάσει την ορθή λειτουργία. Πλύνετε σε 
ζεστό νερό μέχρι να καθαριστεί. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ακούσετε έναν ήχο 
κλικ που δείχνει ότι η πόρπη λειτουργεί σωστά.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Καθαρίστε με σφουγγάρι με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε 
άλλα προϊόντα καθαρισμού.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φυλάσσετε σε ασφαλές, ξηρό μέρος και μακριά από θερμότητα και άμεσο 
ηλιακό φως. Αποφύγετε να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο κάθισμα.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΛΥΣΗΣ 30°C

ΟΧΙ ΧΛΩΡΙΝΗ

ΟΧΙ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΟΧΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

ΟΧΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΣΕ ΣΚΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

440mm 466mm
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m
mΜήκος:    466mm

Πλάτος:    440mm

Ύψος: 597-794mm
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63200, NEA MOUDANIA, GREECE
www.bebestars.gr

Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας 
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars


