Инструкция за употреба

Neal

Автомобилно детско столче
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Уважаеми Клиент!
Преди да използвате столчето за първи път, моля, прочетете
внимателно тази инструкция за употреба.
Ако имате някакви забележки или въпроси относно закупения
продукт, моля, свържете се с нас: help@lionelo.com
Продуктът изпълнява изискванията на стандарт: R129/03
Производител:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Полша

Важни информации
Преди монтажа на продукта трябва внимателно да прочетете
тази инструкция за употреба и да я запазите за бъдещи справки.
Неправилният монтаж може да представлява потенциален риск
за здравето на детето.
ЗАБЕЛЕЖКА
Това е съоръжение за обезопасяване на деца i-Size. То е одобрено за
употреба в съответствие с Правило № 129 на ООН, за използване
предимно на „седалки i-Size“, както е препоръчано от производителите
на превозни средства в инструкцията за експлоатация на превозното
средство.
1. При съмнения, моля, свържете се с производителя на
съоръжението или с продавача.
2. Настоящето устройство е предназначено за деца с ръст 100
- 150 cm (на възраст 4 - 12 години) и с тегло 15-36 kg.
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Това устройство може да не се побере в някои автомобили,
ако детето е с ръст 135-150 cm.
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.
Всички колани, закрепващи столчето, трябва да бъдат
обтегнати и адаптирани към тялото на детето. Коланите не
могат да бъдат усукани.
Всички бедрени колани трябва да минават ниско така, че
тазът на детето да бъде държан здраво.
Столчето трябва да се смени, когато е било подложено на
силни натоварвания при произшествие.
Забранено е въвеждането на каквито и да било промени
в продукта. Трябва стриктно да спазвате указанията от
инструкцията за експлоатация на продукта.
Важно е безусловно да се избягват ситуации, при които
столчето е изложено на пряка слънчева светлина. Това може
да доведе до нагряване на столчето и изгаряне на кожата на
детето.
Не оставяйте детето си без надзор в столчето.
Трябва да се погрижите багажът и другите предмети, които
могат да причинят нараняване в случай на произшествие на
превозното средство, да бъдат правилно обезопасени.
Не бива да използвате столчето без неговия калъф. Не бива
да сменявате калъфа с друг, различен от препоръчвания от
производителя. Калъфът е неразделна част от столчето.
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.
Преди инсталирането на столчето, трябва да се запознаете с
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инструкцията за експлоатация на автомобила.

СХЕМА НА ПРОДУКТА (фиг. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Регулируема опора за глава
Регулиране на опората за глава
Водач на раменния колан
Водач на бедрения колан
Основа на столчето
Лост за регулиране на наклона
Рамене ISOFIX
Бутон за освобождаване ISOFIX
Контролен индикатор ISOFIX
Точки за закрепване ISOFIX в автомобила

МОНТАЖ

Ако столчето не може да бъде монтирано чрез използване на точките
за закрепване ISOFIX в автомобила, закрепващите елементи ISOFIX
могат да бъдат прибрани вътре в столчето, което в този случай
може да бъде монтирано с помощта на триточков предпазен колан.
Когато монтирате столчето на предната седалка, трябва да се
уверите, че облегалката на автомобилната седалка е във вертикално
положение.
При използване на триточков предпазен колан и скоби ISOFIX
1. Поставете столчето в автомобила. Натиснете и дръпнете
бутона за освобождаване ISOFIX, за да изтеглите раменете
ISOFIX (фиг. 2). Раменете ISOFIX действат правилно само,
когато са напълно изтеглени.
2. Натиснете скобите ISOFIX към точките за закрепване ISOFIX в автомобила (фиг. 3) Уверете се, че всички контролни
индикатори ISOFIX са ЗЕЛЕНИ (фиг. 4). Притиснете столчето
максимално към облегалката на седалката.
3. Поставете детето в столчето.
4. Прекарайте раменния колан през водача на раменния колан
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(фиг. 5). Прекарайте бедрения колан през водача на бедрения
колан (фиг. 9). Закопчайте предпазните колани. Уверете се, че
коланът не е усукан (фиг. 9А).
С използване само на триточков предпазен колан
1. Поставете столчето на автомобилната седалка. Прекарайте
раменния колан през водача на раменния колан (фиг. 5).
Прекарайте бедрения колан през водача на бедрения колан
(фиг. 9). Закопчайте предпазните колани. Уверете се, че
коланът не е усукан (фиг. 9А).
Положение на детето
1. Адаптирайте опората за глава към ръста на детето с
помощта на регулатора на височината (фиг. 6). Опората за
глава трябва да бъда адаптирана така, че между опората и
раменете на детето да има пространство с размер дебелина
на един пръст (фиг. 7).
2. Столчето има три позиция за регулиране на наклона.
Поставете столчето в съответна позиция, преди да
закопчаете детето с предпазните колани (фиг. 8 ).
3. Закопчайте предпазните колани (фиг. 9). Уверете се, че
коланът не е усукан (фиг. 9А).
Изваждане на столчето
1. Извадете раменния колан от водача на раменния колан и
бедрения колан от водача на бедрения колан (фиг. 10).
2. Натиснете бутона за освобождаване ISOFIX, за да
освободите и извадите скобите ISOFIX (фиг. 11).
3. Извадете столчето от автомобила.
Сваляне и поставяне на платнения калъф
1. Калъфът от плат се поставя с помощта на скоби с ластици.
2. Когато сваляте калъфа, трябва да започнете от калъфа за
опората на главата.
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ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

1.
2.

Калъфът от плат може да се пере по механичен начин при
температура 30°C.
Да не се глади. Да не се суши по механичен начин

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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