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Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44.04. Számú, a járművekben történő általános felhasználásra szánt, 44.04. számú előírásnak megfelelően engedélyezett, és 

a legtöbb autósülésre felszerelhető. A helyes telepítés akkor lehetséges, ha a járműgyártó a jármű kézikönyvében kijelentette, hogy a jármű alkalmas az „univerzális” 

gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételekkel „univerzálisnak” és „félig univerzálisnak” minősítették, mint a korábbi 

minták esetében, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel. Kérdés esetén forduljon a készülék gyártójához vagy a kereskedőhöz. Csak akkor alkalmazható, ha a 

jóváhagyott járművek 3 pontú biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az UN/ECE 16. sz. rendelet engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok 

Fontos! 

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót. A leírás segít összeszerelni a biztonsági ülést megfelelően. A rossz összeszerelés veszélyt jelenthet gyermeke egészségére. A 

gyártó nem vállal felelősséget a rosszul összeszerelt termékért. 

Ez a biztonsági ülés az I, II és III súlycsoport (kategória) számára készült, azaz 9–36 kg súlyú (kb.  9 hónapos kortól 11 év közötti) gyermekek számára. 

I. Súlycsoport: 9kg – 18kg 

II. Súlycsoport: 15kg – 25kg 

III. Súlycsoport: 22kg – 36kg 

- A tartóberendezés kemény elemeit és műanyag alkatrészeit úgy kell elhelyezni és beszerelni, hogy megakadályozzák, hogy a jármű rendszeres üzemeltetése 

közben elcsússzon. 

- A gyermekbiztonsági öveknek jól illeszkedniük kell a gyermek testéhez. A szíjakat nem lehetnek megcsavarodva. 

- Ellenőrizze, hogy a csípőszíjak a csípőhöz közel vannak-e, hogy megvédjék a medencét. 

- Minden baleset vagy autóbaleset károsíthatja az ülést, még akkor is, ha a sérülés nem látható. Ha a terméket ilyen helyzetnek (például ütésnek) tette ki, cserélje ki. 

Ha bármilyen kétsége van, vegye fel a kapcsolatot az eladóval. 

- Ne végezzen változtatásokat az ülésen a hatóság jóváhagyása nélkül. A gyermek maximális biztonságának biztosítása érdekében a felszerelést a kézikönyvben 

szereplő utasításoknak megfelelően kell beszerelni és használni. 

- Az ülés műanyag alkatrészei felforrósodhatnak a napfényben és égési sérüléseket okozhatnak a gyermek bőrén. 

- Védje gyermekét és autósülését a napfénytől (például egy fényes ruhadarabbal). Ha az ülést nem takarja le, próbálja nem kitenni a napsütésnek. Máskülönben az 

ülés túl forró lehet a gyermek bőrének. 

- Soha ne hagyja gyermekét egyedül a járműben. 

- A poggyászát és más hasonló tárgyakat a gépkocsiban úgy kell rögzíteni, hogy az ütközés esetén ne okozzanak sérülést. Autóbalesetben halálos sérüléseket 

okozhatnak. 

- Az ülést nem szabad borítás nélkül használni. Ez a készlet szerves része, és befolyásolja az utasbiztonsági rendszert és annak biztonságát a gyermeke számára. 

- Tartsa meg a gyermekülési kézikönyvet. Tartsa abban a kocsiban, amelybe az ülést felszerelte. 

- Tilos más, a kézikönyvben meghatározottaktól eltérő, csatlakozási pontokat használni. 

- Ha kétségei vannak a biztonsági öv csatjának a fő érintkezési pontjaival kapcsolatban, keresse fel a gyermekbiztonsági rendszer gyártóját. 

Biztonság az autóban: 

Annak érdekében, hogy az utazás során a legmagasabb biztonságot nyújthassa magának és az utasoknak: 

- A könyöktámasz be van hajtva (függőleges helyzet)  

- Minden olyan tárgyat, amely ütközés esetén károsíthatja az autót, megfelelően rögzítették. 

- Minden utas rögzítette a biztonsági övet. 

A gyermekbiztonsági ülés kizárólag előre néző autós ülésekre helyezhető. Tilos a terméket a hátra néző ülésekre helyezni. Ezek furgonokban vagy mikrobuszokban találhatók. 

Ne szerelje a biztonsági ülést két pontos biztonsági üléssel felszerelt ülésre (lásd: 1. ábra). Lásd: 2. ábra 

Felszerelés erre a helyre lehetséges 

Felszerelés erre a helyre tilos 

Csak akkor helyezhető erre a helyre, ha a légzsák inaktív. 

Csak akkor helyezhető erre a helyre, ha az ülés 3 pontos biztonsági övvel van felszerelve. 

Leírás (3. ábra) 

A. Fejtámla 

B. Háttámla 

C. Váll övvezető 

D. A termék biztonsági övei 

E. Övvédő párnák 

F. Csípőszíj-vezető 

G. csat 

H. Övvédő párna 

I. Gyermekbiztonsági üléshuzat 

J. Övfeszesség-beállító gomb 



K. Ülés bélés 

L. Övfeszesség beállítása 

M. A fejtámla magasságának beállítása 

N. Az öv magasságának beállítása 

O. Autósülés útmutató 

P. Gyermek biztonsági öv csatlakozója 

Hogyan állítsuk be a terméket 

 

Gyermek biztonsági övek 

A. A gyermekbiztonsági övek magassága 

Az I. csoportba tartozó gyermekeket (9-18 kg) a gyermekbiztonsági ülés biztonsági öveivel kell rögzíteni. Más csoportoknál ezeket a szíjakat le kell szerelni. 

A gyermekülés ülésének magasságát a gyermek magasságához kell igazítani: lásd a 4. ábrát. 

a - túl alacsony b - túl magas c - megfelelő magasság 

A gyermekbiztonsági övek magasságát három helyzetbe lehet állítani. A magasság megváltoztatása: 

1. Lazítsa meg a gyermekbiztonsági öveket (lásd alább: Hogyan állítsuk be az öv feszességét). 

2. Távolítsa el a hevedereket a csatlakozóról (P, 5. ábra). 

3. Vegye ki a csatokat a háttámla résein és a gyermekbiztonsági ülés burkolatán (N) keresztül. 

4. Állítsa be a hevedereket a kívánt magasságra úgy, hogy áthúzza azokat a fedél és a háttámla három résén. 

5. Helyezze be az öv végéit a csatlakozóba (P). 

6. Ellenőrizze, hogy a szíjak megfelelően vannak-e bedugva a csatlakozóba, és nincsenek elcsavarva. 

B. Hogyan kell beállítani az öv feszességét 

A gyermekbiztonsági övek kilazítása: nyomja meg a beállító gombot (J), és húzza meg a vállszíjakat (7. ábra). 

A gyermekbiztonsági ülés meghúzása: húzza meg az állítószíjat (L). 

 

Megjegyzés! Ellenőrizze, hogy a gyermekülés ülései szorosan illeszkednek-e a gyermek testéhez és nincsenek megcsavarodva. Győződjön meg arról, hogy a csípőöv 

alacsonyan van, és megvédi a gyermek medencéjét. Az öveknek szorosan illeszkedniük kell a gyermek testéhez, de nem lehetnek túl szorosak, hogy kellemetlenséget 

okozhassanak. 

C. Az övek rögzítése és kioldása 

A gyermekbiztonsági övek rögzítése előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági övek megfelelő magasságban vannak-e (lásd fent: A gyermekbiztonsági övek magassága). 

1. Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe. 

2. Húzza át a gyermek karját a váll öveken. 

3. Csatlakoztassa a vállövet és illessze a hegyét a csatba (G). Ha egy kattanást hall, azt jelenti, hogy a szíjakat megfelelően rögzítették (9. ábra). 

 

Az övek kioldásához nyomja meg a csat piros gombját (G). 

D. Az övek szétszerelése 

A gyermekbiztonsági öveket le kell szerelni, ha a II. És III. Csoportba tartozó gyermekek használják. 

1. Lazítsa meg a gyermekbiztonsági öveket. 

2. Távolítsa el a hevedereket a csatlakozóról (12. ábra). 

3. Helyezze le a gyermekbiztonsági ülést. Húzza át a fém három biztonsági öv rögzítőjét a réseken (13b ábra). 

4. Húzza fel az öveket, hogy leválassza őket (13c ábra). 

Az övek összeszereléséhez ismételje meg az eljárást fordított sorrendben. 

Helyezze a gyermekbiztonsági ülést biztonságos helyre. 

Fejtámla 

 

A fejtámla magasságát a gyermek magasságához kell igazítani (lásd: 11. ábra) 

A - túl magas     B - túl alacsony     C-ok 

A fejtámla magasságának megváltoztatásához fogja meg a beállító kart (M), majd állítsa be a kívánt magasságot. Miután végzett, ellenőrizze, hogy a fejtámla megfelelően van-

e rögzítve a helyén, és próbálja mozgatni felfelé és lefelé. 

 

Ülés bélése 

Ha a gyermeknek nagyobb helyre van szüksége a gyermekbiztonsági ülésben, vegye ki az ülés bélését. 

Hogyan kell összeszerelni 

I. csoport: 

- A gyermek gyermekbiztonsági övvel van rögzítve 

- Gyermek biztonsági ülés háttámlával 

II. Csoport: 

- Gyerek autó biztonsági övekkel rögzítve 

- Gyermek biztonsági ülés háttámlával vagy anélkül (a gyermek magasságától függően). 

III. Csoport: 

- Gyerek autó biztonsági övekkel rögzítve 

- Gyermek biztonsági ülés háttámla nélkül (csak az alap) 

I. csoport 

Az ebbe a csoportba tartozó gyermeket gyermekbiztonsági övvel kell rögzíteni. 

1. Helyezze a gyermekbiztonsági ülést az autóülésre (6a ábra). 

2. Húzza az autó biztonsági ülésének csatját a vezetőn (o) keresztül az ülés hátuljáig, majd húzza előre a második vezetőn (O) keresztül (lásd: 6e., 6f. Ábra). 

3. Győződjön meg arról, hogy a vállöv nem megy be a fejtámla vezetőjébe (C) (6c, 6d ábra). 

4. A medenceövnek a könyök alsó része alatt kell lennie (6b. Ábra). 

5. Rögzítse az autóbiztonsági betéteket (6g ábra). 

6. Nyomja erősen a gyermekbiztonsági ülést az autóüléshez. 

7. A gyermekbiztonsági ülést tartó öveknek szorosnak kell lenniük. Húzza meg a szíjakat (6h - 6j ábrák). 

8. Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe (6k ábra), és rögzítse az 5 pontos biztonsági övvel (6l ábra). 

 



Ha kétségei vannak ezzel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával. 

 

II. Csoport - ülés háttámlával 

Az ebbe a csoportba tartozó gyermeket nem szabad rögzíteni a gyermekbiztonsági övvel. A gyermeket 3 pontos autó biztonsági övvel kell rögzíteni. 

1. Szerelje szét a gyermekbiztonsági öveket (lásd: gyermekbiztonsági övek - hogyan kell leszerelni a biztonsági öveket). 

2. Helyezze a gyermekülést az autóülésre. Tolja ütközésig az ülés háttámlájához (14a ábra). 

3. Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe (14b ábra). 

4. Húzza ki az autó biztonsági övét. Keresztül vezetve: 

    a. a vállövet a fejtámlán keresztül (14c ábra). 

    b. a medenceövet a gyermekbiztonsági ülés könyökrésze alatt (14d ábra). 

5. Ellenőrizze, hogy a szíjak nincsenek-e elcsavarodva (14e ábra). 

6. Rögzítse az autóbiztonsági betéteket (14f ábra). 

 

II. És III. Csoport - gyermekbiztonsági ülés háttámla nélkül 

Ha a gyermek feje magassága meghaladja a fejtámlát (a maximális magasságon), le kell szerelni a gyermekbiztonsági ülés háttámláját. 

1. Tolja be a gyermekbiztonsági ülés háttámláját az ábrán látható módon. 15a. 

2. Vegye le a gyermekbiztonsági ülés háttámláját az aljától (15b ábra). 

3. Helyezze az alapot az autóülésre (15c ábra). 

4. Helyezze a gyermeket a gyermekbiztonsági ülés aljára. 

5. Húzza ki az autó biztonsági övét. Vigye át a könyöktámaszokon keresztül (16a. És 16b. Ábra). 

6. Rögzítse az autó biztonsági öveit (16c ábra). 

 

Hogyan kell karbantartani és tisztítani 

A burkolat meleg vízben szappannal vagy puha mosószerrel tisztítható. Ne szárítsa a burkolatot napfényben. A csatot, a gyermek biztonsági övét és a műanyag elemeket 

meleg vízzel kell lemosni. Ne használjon erős tisztítószereket. Ha nem használja a terméket, kérjük, tárolja sötét és száraz helyen, napfénytől távol. 

 

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől. 

 

A termék 44.04. számú előírásnak megfelel. 

 


