Инструкция за употреба

Bastiaan One

Автомобилно детско столче

www.lionelo.com
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BG
ИНФОРМАЦИЯ
При използване за групи 0+, I, II, III, категория „универсални”:
Детското столче е класифицирано в категория „универсални”. Хомологацията е
получена съгласно Правило № 44 серия от поправки 04 - за общо използване в
автомобилите и е подходящо за монтиране на повечето седалки в автомобила.
Правилният монтаж е възможен, ако в инструкцията на автомобила производителят
декларира, че този автомобил е подходящ за монтаж на съоръжение детско столче
от категория „универсални” за тази възрастова група.
Това съоръжение за обезопасяване на деца е класифицирано като “универсално” при
по-строги условия по отношение на тези, приложими за по-ранни конструкции, на
които тази информация не е нанесена.
В случай на каквито и да било съмнения трябва да се свържете с производителя
или с продавача на съоръжението.
При използване за групи 0+, I, II, III, категория „универсални”:
Това съоръжение за обезопасяване на деца е класифицирано за използване в категории
“полууниверсално” и е подходящо за инсталиране на седалки в следните автомобили:
АВТОМОБИЛ

ОТПРЕД

ОТЗАД

Външни

Вътрешни

Външни

Вътрешни

(модел)

NIE

NIE

ДА

NIE

Списъкът с модели е приложен в края на инструкция за експлоатация.
Това съоръжение може да бъде подходящо за монтаж на седалките в други модели
автомобили. В случай на каквито и да било съмнения трябва да се свържете с
производителя или с продавача на съоръжението.
То е подходящо за монтаж само, ако превозните средства с хомологация са оборудвани
с триточков прибиращ се предпазен колан, одобрен съгласно Правило № 16 на ООН
или други еквивалентни стандарти.
При монтаж с гръб към посоката на движение: не монтирайте столчето на седалки,
оборудвани с въздушни възглавници.
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В случай на монтаж ISOFIX:
ЗАБЕЛЕЖКА
Това е СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕЦА ISOFIX. Има хомологация
1.
съгласно правило № 44, серия от поправки 04 - за обща употреба в превозни
средства, оборудвани със системи за закрепване ISOFIX.
То е съвместимо с превозни средства с позиции, хомологирани като ISOFIX
2.
позиции (съгласно инструкцията за експлоатация на превозното средство) в
зависимост от категорията на детското столче и начина на монтаж.
3.
Теглова група и размерен клас ISOFIX, за които е предназначено съоръжението:
D (група 0+, I)
Уважаеми Клиент!
Ако имате някакви забележки или въпроси относно закупения продукт, моля, свържете
се с нас: help@lionelo.com
Преди да използвате столчето за първи път, моля, прочетете внимателно тази
инструкция за употреба.
Продуктът е одобрен за ECE R44/04 като столче за тегловни категории 0+, I, II и III
(0 - 36 kg). Неспазването на инструкцията може да доведе до нещастен инцидент.
Продуктът винаги трябва да се използва и монтира, както е описано в тази инструкция.
Производител:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Полша
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Преди употреба, моля, прочетете инструкцията за употреба на продукта и я запазете.
Инструкцията ще помогне за правилното монтиране на столчето. Неправилният монтаж
може да представлява потенциален риск за здравето на детето. Производителят не
носи отговорност за опасности, причинени от неправилен монтаж на столчето.
1.

Това столче е предназначено за тегловни категории 0+, I, II и III, което означава,
че може да се използва от деца с тегло до 36 kg (до 11 години).
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0+

теглова група:

0 - 13kg

I

теглова група:

9 - 18kg

II

теглова група:

15 - 25kg

III

теглова група:

22 - 36kg
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2.

Столчето е предназначено за монтиране само в превозни средства, оборудвани с
3-точкови предпазни колани, притежаващи хомологация в съответствие с Правило
№ 16 на ИКЕ на ООН или други еквивалентни стандарти.

3.

Отнася се за монтаж с гръб към посоката на движение: не поставяйте столчето на
предната пътническа седалка, когато въздушната възглавница за пътника е активна.

4.

Всички колани, които закрепват столчето, трябва да са стегнати, адаптирани към
тялото на детето и да не са усукани.

5.

Всички бедрени колани трябва да минават ниско така, че тазът на детето да
бъде държан здраво.

6.

Трябва да закопчаете правилно и здраво всички катарами. В случай на аварийна
ситуация, правилното закрепване на катарамите ще позволи на детето бързо да
излезе от столчето.

7.

Уредът трябва да се смени, когато е бил подложен на силни натоварвания при
инцидент. Не модифицирайте продукта по никакъв начин.

8.

Важно е безусловно да се избягват ситуации, при които столчето е изложено на
пряка слънчева светлина. В противен случай столчето може да се нагорещи и в
резултат на това детето ви да получи изгаряния.

9.

Не оставяйте детето си без надзор в столчето.

10.

Трябва да се погрижите багажът и другите предмети, които могат да причинят
нараняване в случай на произшествие на превозното средство, да бъдат правилно
обезопасени.

11.

Не използвайте столчето без неговия калъф от плат и не заменяйте калъфа с
покритие, различно от препоръчаното от производителя. Калъфът е неразделна
част от столчето.

12.

Столчето трябва да се използва само в автомобила.

13.

Не бива да поставяте никакви предмети върху детското столче.

14.

Твърдите елементи и пластмасовите части на уреда за обезопасяване на деца
трябва да бъдат позиционирани и монтирани по такъв начин, че при нормални
условия на експлоатация на превозното средство да не могат да бъдат заклещени
от плъзгащата се седалка или вратата на превозното средство.

15.

Преди всяко пътуване се уверете, че столчето е правилно и здраво закрепено.

16.

По време на шофиране столчето трябва да бъде здраво закрепено към седалката
на автомобила с помощта на предпазен колан или ISOFIX и Top Tether, дори
когато детето не е в него.

17.

Не използвайте никакви носещи контактни точки, различни от описаните в
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инструкциите и отбелязани върху автомобилното детско столче.
18.

За монтаж с гръб към посоката на движение: не монтирайте столчето на седалки,
оборудвани с въздушни възглавници.

19.

Инсталирайте столчето за кола с гръб към посоката на движение, ако детето
ви тежи под 9 kg.

20.

Ако имате съмнения относно позицията на катарамата на предпазния колан за
възрастни по отношение на основните носещи контактни точки, моля свържете
се с производителя.

ВНИМАНИЕ!
Никога не използвайте столчето с 2-точков предпазен колан. (фиг. 1).
Фиг. 2
Правилно инсталиране на столчето в автомобила.
Неправилно инсталиране на столчето в автомобила.
?1 Поставяйте столчето с лице към посоката на движението. Не бива
да поставяте столчето на предната пътническа седалка, когато въздушната
възглавница за пътника е активна.
?2 Инсталирането е възможно само на място с триточков предпазен
колан и закопчалки ISOFIX.

СХЕМА НА СТОЛЧЕТО (фиг. 3)
1.

Водач за коланите

11.

2.

Калъф на столчето

12.

Бутон за завъртане

3.

Протектори за коланите

13.

Регулиране на височината на

4.

Раменен колан

5.

Закопчалка на катарамата

14.

Опора за главата

6.

Бутон за разкопчаване на колана

15.

Червен и син водач за коланите

7.

Катарама

16.

Лост за отклоняване

8.

Вложка между краката

17.

Основа

9.

Адаптираща вложка

18.

Вложки ISOFIX

10.

Бутон за регулиране на опъна на

19.

Скоба

коланите

20.

Горен закрепващ колан TOPTETHER

BG

Ремък за регулиране на опъна

опората за глава
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21.

Бутон ISOFIX

22.

Регулатор на ремъка

23.

Рамене ISOFIX

КОЛАНИ НА СТОЛЧЕТО
За да закопчаете коланите в столчето (фиг.4):
1.

Свържете катарамите на коланите.

2.

Уверете се, че са свързани правилно.

3.

Поставете ги в закопчалката - ще чуете характерно щракване.

4.

Уверете се, че коланите са правилно натегнати и не са усукани. Разкопчаването
на коланите става с натискане на червеното копче.

5.

След разкопчаване на коланите можете да ги поставите в специални държачи,
разположени отстрани на столчето.

За да демонтирате 5-точковите колани на столчето (фиг. 5):
1.

Натиснете червеното копче и освободете коланите.

2.

Снемете разхлабените колани от съединителните елементи.

3.

Извадете коланите от столчето през отворите.

4.

Снемете вложките за раменете.

5.

Навийте раменните колани и ги поставете в отворите на столчето (фиг. 6).

6.

Разхлабете колана между краката, изтеглете катарамата изпод столчето и
извадете колана от него. Дръпнете колана между краката и го изтеглете през
отвора (фиг. 7, 8).

За да монтирате отново коланите, трябва да повторите горните дейности в обратна
последователност. Уверете се, че коланите са правилно разположени в катарамите
и не са усукани (фиг. 9).
Регулиране на опъна на коланите на столчето
1.

Уверете се, че коланите на столчето плътно прилягат към тялото на детето и
не са усукани.

2.

За да увеличите опъна на коланите, трябва да издърпате раменните колани нагоре
и едновременно с това да регулирате опъна (фиг. 10).

3.

За да разхлабите коланите и да регулирате тяхната дължина, трябва да натиснете
копчето, намиращо се между краката на детето и да издърпате раменните колани.
Уверете се, че дърпате коланите, а не раменните протектори (фиг. 11).
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Регулиране на височината на коланите на столчето
Внимание! Височината на раменните колани е интегрирана с височината на опората
за глава.
Групи 0, 0+ и I
За да промените височината на коланите, а с това и височината на опората за главата:
разхлабете максимално раменните колани, след което хванете лоста за регулиране
на височината на опората за глава. Изберете желаната височина и освободете лоста.
Опитайте се да преместите опората за глава, за да проверите дали се е заключила
правилно на желаната височина.
Групи II и III (фиг. 12)
Свалете коланите от горния съединителен елемент на коланите. Изтеглете отпред
коланите на столчето, стърчащите краища на коланите поставете в протекторите, за
да не пречат. Съединителят за коланите трябва да бъде прибран на сигурно място
до следващата употреба.

СВАЛЯНЕ НА КАЛЪФА
1.

Снемете 5-точковия колан на столчето.

2.

Свалете калъфа от основата и облегалката.

3.

Поставете опората за глава в най-високо положение.

4.

Свалете калъфа.

За да поставите отново калъфа, трябва да повторите горните дейности в обратна
последователност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не използвайте столчето без калъф.

НАКЛОН НА СТОЛЧЕТО (фиг. 13)
За да наклоните столчето, хванете дръжката между столчето и основата и я поставете
в желаната позиция. За да регулирате столчето в легнало положение, натиснете
бутона за въртене, завъртете столчето на 180° и след това поставете облегалката в
легнало положение.

ЗАВЪРТАНЕ НА СТОЛЧЕТО (фиг. 14)
Преди да завъртите столчето, трябва да разхлабите TOPTETHER
За да обърнете столчето, трябва да натиснете бутона за завъртане и да завъртите
столчето.
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да тръгнете с автомобила, трябва да се уверите, че столчето е
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блокирало и не се върти самостоятелно.

ВИСОЧИНА НА ОПОРАТА ЗА ГЛАВА (фиг. 15)
Опората за глава трябва да бъде регулирана на такава височина, че раменните колани
да бъдат на височината на раменете на детето.
A. ТВЪРДЕ НИСКО

B. ТВЪРДЕ ВИСОКО

C. ПРАВИЛНО

За да регулирате височината на опората на глава, дръпнете лоста за регулиране заедно
с опората (фиг. 16). За да поставите опората в по-високо положение: освободете
коланите, разкопчайте свързващата ги катарама отзад на столчето (елемент 19 на фиг. 3).

АДАПТИРАЩА ВЛОЖКА И ЛУМБАЛНА ВЛОЖКА (фиг. 17)
Тези вложки са предназначени за най-малките деца - те подобряват комфорта и
представляват допълнителна опора. Лумбалната вложка е предназначена за бебета,
затова трябва да я извадите, когато детето ще се нуждае от повече място в столчето.
Адаптиращата вложка може да се използва до момента, когато теглото на детето
надвиши 13 kg.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛА
Група

Група 0+
(0 – 13 kg)

Разположение
на столчето в
автомобила

С гръб към
посоката на
движение

С гръб към
посоката на
движение

• Предпазни
автомобилни
колани
• ISOFIX + TOP
TETHER

• ISOFIX + TOP
TETHER

Начин на монтаж
в автомобила

Позиция на
отклонена
седалката

5

Група I
(9 – 18 kg)

5
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Група I и III
(15 – 36 kg)

С лице към
посоката на
движение

С лице към
посоката на
движение

• Предпазни
колани
• Предпазни
колани и ISOFIX

• Предпазни
колани
• Предпазни
колани и ISOFIX
• Предпазни
колани, ISOFIX
и TOP TETHER

1-4

1

BG

1. С гръб към посоката на движение с помощта на предпазни
автомобилни колани (група 0+)
a.

Завъртете седалката на 90 градуса. Хванете лоста за регулиране на седалката
на столчето и максимално наклонете седалката (пета позиция – „полулегнала”).
Завъртете отново седалката така, че да бъде с гръб към посоката на движение.

b.

Поставете столчето върху автомобилната седалка с гръб към посоката на

c.

Издърпайте автомобилния колан и въведете раменната част отзад на столчето.

движение.
Коланът трябва да премине през частта между опората за глава и облегалката
(фиг. 18).
d.

Въведете бедрената част на автомобилния колан през водача в столчето (означен

e.

Закопчайте коланите. Пъхнете столчето докрай към облегалката на автомобилната

f.

Раздвижете столчето, за да проверите стабилността на закрепване. Ако столчето

g.

Поставете детето в столчето и закопчайте предпазните колани на столчето.

като 15 върху фиг. 3), след което го прокарайте под адаптиращата вложка (фиг. 18).
седалка. Натегнете коланите по посоката на стрелките върху фиг. 18.
е твърде хлабаво закрепено, увеличете натягането на колана.

2. С гръб към посоката на движение автомобилни колани и
конектори ISOFIX (група 0+, I)
a.

Завъртете седалката на 90 градуса. Хванете лоста за регулиране на седалката
на столчето и максимално наклонете седалката (пета позиция – „полулегнала”).
Завъртете отново седалката така, че да бъде с гръб към посоката на движение.

b.

При необходимост поставете вложките ISOFIX върху конекторите ISOFIX в
автомобила. Улесняват закопчаването на закопчалките ISOFIX на столчето, когато
не са налични в автомобила.

c.

Поставете столчето върху автомобилната седалка с гръб към посоката на

d.

Натиснете бутон ISOFIX, за да изтеглите двете рамене ISOFIX. Хванете столчето

движение.
и пъхнете здраво двете рамене ISOFIX в закопчалките, които се намират в
автомобилната седалка, докато чуете характерно “щракване” (фиг. 19).
e.

Пъхнете столчето докрай към облегалката на автомобилната седалка. Индикаторът
от двете страни на раменете ISOFIX трябва да промени цвета си от червен на
зелен.

f.

BG

Изтеглете закрепващия ремък TOP TETHER и го развийте с по-голяма дължина
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с помощта на регулатора (фиг. 20).
g.

Закачете ремъка TOP TETHER на мястото, което е посочено в инструкцията на
автомобила. Точката на закрепване на горния колан може да бъде различна в
зависимост от модела на автомобила (фиг. 21). Натегнете закрепващия ремък
TOP TETHER така, че на катарамата да се появи зелен индикатор.

h.

Поставете детето в столчето и закопчайте предпазните колани на столчето.

3. С лице към посоката на движение с помощта на предпазни
автомобилни колани или автомобилни колани и конектори ISOFIX
(група I)
ISOFIX (опционално)
a.

При необходимост поставете вложките ISOFIX върху конекторите ISOFIX в
автомобила. Улесняват закопчаването на закопчалките ISOFIX на столчето, когато
в автомобила не са достъпни.

b.

Поставете столчето върху автомобилната седалка с лице към посоката на

c.

Натиснете бутон ISOFIX, за да изтеглите двете рамене ISOFIX. Хванете столчето

движение.
и пъхнете здраво двете рамене ISOFIX в закопчалките, които се намират в
автомобилната седалка, докато чуете характерно “щракване” (фиг. 22).
d.

Пъхнете столчето докрай към облегалката на автомобилната седалка. Индикаторът
от двете страни на раменете ISOFIX трябва да промени цвета си от червен на
зелен.

АВТОМОБИЛНИ ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ (изискват се)
Фиг. 23
1 – уверете се, че този колан преминава зад опората за главата, под адаптиращата
вложка, точно при облегалката на столчето.
2 – уверете се, че този колан преминава под адаптиращата вложка.
a.

Поставете столчето върху автомобилната седалка с лице към посоката на

b.

Изтеглете автомобилния колан и въведете раменната част между опората за

c.

Бедрената част на автомобилния колан изтеглете по дължината на столчето и

d.

Закопчайте коланите. Пъхнете столчето докрай към облегалката на автомобилната

движение.
глава и облегалката на столчето (фиг. 23).
след това през водача (означен като 15 върху фиг. 3) (фиг. 23).
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седалка. Натегнете коланите по посоката на стрелките върху фиг. 23.
e.

Раздвижете столчето, за да проверите стабилността на закрепване. Ако столчето

f.

Поставете детето в столчето и закопчайте предпазните колани на столчето.

е твърде хлабаво закрепено, увеличете натягането на колана.

4. С лице към посоката на движение с помощта на автомобилни
колани или автомобилни колани и конектори ISOFIX или
автомобилни колани, конектори ISOFIX и TOP TETHER (група II, III)
Важно: за тази група трябва да демонтирате 5-точковия предпазен колан на столчето.
Детето трябва да бъде обезопасено с предпазния колан на автомобила.
ISOFIX (опционално)
a.

При необходимост поставете вложките ISOFIX върху конекторите ISOFIX в
автомобила. Улесняват закопчаването на закопчалките ISOFIX на столчето, когато
не са налични в автомобила.

b.

Поставете столчето върху автомобилната седалка с лице към посоката на

c.

Натиснете бутон ISOFIX, за да изтеглите двете рамене ISOFIX. Хванете столчето

движение.
и пъхнете здраво двете рамене ISOFIX в закопчалките, които се намират в
автомобилната седалка, докато чуете характерно “щракване”.
d.

Пъхнете столчето докрай към облегалката на автомобилната седалка. Индикаторът
от двете страни на раменете ISOFIX трябва да промени цвета си от червен на
зелен.

TOP TETHER (опционално)
a.

Изтеглете закрепващия колан TOP TETHER и го развийте с по-голяма дължина

b.

Закачете колана TOP TETHER на мястото, което е посочено в инструкцията на

с помощта на регулатора.
автомобила. Точката на окачване на горния колан може да бъде различна в
зависимост от модела автомобил (на фиг. 21 е показано примерното разположение
на точките на окачване за групи 0+).
c.

Натегнете закрепващия колан TOP TETHER така, че на катарамата да се появи
зелен индикатор

BG
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АВТОМОБИЛНИ ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ (изискват се)
a.

Поставете столчето върху автомобилната седалка с лице към посоката на

b.

Поставете детето в столчето.

c.

Изтеглете автомобилния предпазен колан и прокарайте раменната част през

d.

Прокарайте бедрената част на автомобилния колан през водача (означен с 15

e.

Закопчайте коланите. Пъхнете столчето докрай към облегалката на автомобилната

движение.

водача на колана в опората за глава (елементът е означен с 1 върху фиг. 3).
върху фиг. 3) (фиг. 24b).
седалка. Натегнете коланите по посоката на стрелките върху фиг. 24b. Уверете
се, че не са твърде стегнати и не пречат на детето.
f.

Раздвижете столчето, за да проверите стабилността на закрепване. Ако столчето
е твърде хлабаво закрепено, увеличете натягането на колана.

Уверете се, че раменният колан преминава между точките, означени върху фиг. 24b с
буквите а и b, тоест между шията и рамото на детето.

МОНТАЖ НА КОЗИРКАТА (фиг. 25, 26)
1.

Поставете козирката зад опората за глава на столчето.

2.

Закачете монтажните ластици за пластмасовия елемент на опората за глава
(фиг. 25).

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
1.

Проверявайте редовно дали столчето е изправно и неповредено. В случай на

2.

Избягвайте излагане на столчето на директна слънчева светлина.

3.

Калъфите могат да се почистват с топла вода и сапун или с неагресивен препарат.

4.

Катарамата, коланите на столчето и пластмасовите елементи почиствайте с топла

каквито и да било неизправности, столчето трябва незабавно да се подмени.

Не сушете калъфите на слънце.
вода. Не използвайте никакви детергенти.
Продуктът е тестван и изпълнява всички изисквания на стандарт: ECE R44.04
Снимките имат само илюстративен характер, действителният вид на продуктите
може да се различава от представения на снимките.
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Подробни Гаранционни условия са достъпни на уебсайта:

www.lionelo.com
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