
CARETERO MUNDO AUTÓSÜLÉS 0-36kg 

Más autók ülései is alkalmasak lehetnek a gyermekbiztonsági rendszer elfogadására. Kérjük, olvassa el az 

információkat vagy keresse fel a kiskereskedőt, vagy informálódjon a jármű forgalmazóknál. Ha kétségei vannak, 

bármikor kérjen segítséget a gyermekbiztonsági rendszer gyártójától vagy a kiskereskedőtől, akitől a terméket 

választotta. 

Az ülés részei: 

- öv vezető 

-huzat 

-öv párna 

-váll öv 

-övcsatfogadó 

-piros gomb 

-csat 

-ágyék párna 

-kiemelő párna 

-nyomó gomb 

-elülső heveder 

-fordulás gomb 

 

-kék övvezető 

-csatlakozó 

-top tether – felső heveder (harmadik rögzítési lehetőség) 

-fém „összekötő”/ csatlakozó 

-felső heveder beállító 

-isofix karok 

-isofix gomb 

ISOFIX csatlakozási pont és csatlakozási pont rögzítő  

FIGYELEM! 

FONTOS! Kérjük, figyelmesen olvassa el és győződjön meg róla, hogy megértette a jelen kézikönyvben és a 

gyermekvédelmi ülésekkel kapcsolatos használati utasításban szereplő összes utasítást. Szerelje be és használja a 

gyermekülést a használati utasításban leírtak szerint. Ennek elmulasztása a gyermek súlyos sérülését vagy halálát 

is okozhatja. Tartsa meg ezt a használati utasítást a gyermekbiztonsági ülés használat után is. Lehetőség szerint 

tartsa együtt az üléssel. 

FIGYELEM! Az alacsony születési súlyú és koraszülött csecsemőkre ható lehetséges orvosi problémák miatt, mindig 

képzett szakember vagy a kórházi személyzet tagjai mérlegeljék a gyermekbiztonsági rendszer alkalmasságát a 

kórház elhagyása vagy a gyermekbiztonsági rendszer használata előtt. 

NE módosítsa, illetve próbálja megváltoztatni a gyermekülést. 

NE vegye le a huzatot vagy próbálja meg szétszedni ezt a gyermekbiztonsági ülést, kivéve a jelen kézikönyvben 

leírtak szerint. 

NE használjon gyermekbiztonsági ülést sérült vagy hiányzó alkatrészek mellett. 

NE használja, ha sérült vagy elkopott a biztonsági övpántja az ülésnek vagy a járműnek. 

Soha ne használja a gyermekülést a huzata nélkül. 

-fejtámla 

magasság állító 

-fejtámla 

- piros övvezető 

-dőlésszög állító 

-ülés bázis talp 



NE cserélje ki a huzatot, vagy a biztonsági övet, kivéve azokra, amelyeket javasolunk, mivel ezek a részek a 

gyermekbiztonsági ülés teljesítményéhez illeszkednek. 

Soha ne használja a gyermekbiztonsági rendszert semmilyen más bázissal, kivéve azokat, amelyeket a gyártók 

megengednek. 

NE használjon olyan gyermekbiztonsági ülést, amely ütközött (balesetben részt vett).  A baleset károsíthatja a 

gyermekbiztonsági ülést, úgy is, hogy az szabad szemmel nem látható. 

NE használjon olyan gyermekülést, amelynek előzményeit nem ismeri. 

MINDIG ellenőrizze a biztonsági öv és az ülést biztonsági övének feszességét minden használat előtt. 

FIGYELMEZTETÉS!  Mindig győződjön meg róla, hogy a jármű öve illetve a biztonsági ülés övei nincsenek –e 

megcsavarodva. Ezt minden használatnál ellenőrizze. 

Soha ne hagyja a gyermeket az ülésben, ha az öv laza vagy sérült. 

Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekeit az autóban még rövid időre sem. 

NE! Hagyja hosszabb ideig a gyermekét az ülésben. 

Figyelem! Ne használja ez az ülést a gépjármű azon ülésén ahol aktív légzsákok 

vannak, és azokat nem lehet kikapcsolni.  

Ez ugyanis súlyos sérülést vagy halált is okozhat. 

 

NE, használja azokat a járműüléseket, amelyek a jármű oldalán vagy hátulján találhatók. A gyermekbiztonsági 

ülést csak az előrefelé néző járműüléseken használja. A baleseti statisztikák szerint a gyermekek biztonságosabban 

utaznak az autósülésben, ha a hátsó üléseken megfelelő módon rögzítik, mint az első üléseken. 

 

 

 

 

 

A fenti képek segítséget nyújthatnak az alkalmazható gépjármű övről illetve az ülés megfelelő elhelyezéséről a 

gépjárműben.  

NE használja olyan konfigurációban, amely nem szerepel az utasításokban. 

SOHA NE használja a gyermekbiztonsági ülést 2 pontos járműövvel. 

Ne használja az ebben az útmutatóban nem szereplő alternatív útvonalakat. 

FIGYELMEZTETÉS, a gyermekbiztonsági ülést nagy körültekintéssel szerelje be az autóba. Ügyeljen arra, hogy az 

autósülés ne legyen egy összecsukható, mozgatható ülés, vagy az autó ajtajának útjába. Ne akadályozza azok 

mozgatását. 

FIGYELMEZTETÉS, győződjön meg arról, hogy az összecsukható utas ülések megfelelően rögzítve vannak. 

Győződjön meg arról, hogy nincs az autóban rögzítetlen tárgy, például: poggyász vagy könyv stb. Mindezeket 

mindig megfelelően kell rögzíteni, mert egy esetleges baleset esetén sérülést okozhatnak. 

Ezt a gyermekbiztonsági rendszert biztonságosan rögzíteni kell a járműben, még akkor is, ha nincs használatban. 

Egy esetleges ütközés vagy hirtelen megállás esetén a nem biztonságosan rögzített gyermekülés megsebesítheti a 

többi utast. 



A jármű összes utasát megfelelően rögzíteni kell. A nem megfelelően rögzített utasok egy esetleges ütközés során 

más utasok és saját maguk is súlyos sérüléseket szenvedhetnek. 

Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak, vagy állítsák be a gyermekülést. 

SOHA ne vegyen ki a gyermeket a gyermekbiztonsági ülésből a jármű mozgása közben. 

Óvja az autósülést a közvetlen napfénytől, mert az ülés részei felforrósodhatnak és a felhevült részek sérülést 

okozhatnak a gyermeknek. Mindig ellenőrizze az ülés felületeit, mielőtt gyermek az ülésbe helyezi, hogy az 

esetleges sérüléseket elkerülje. 

FIGYELMEZTETÉS, hogy a heveder minden része megfelelő állapotban legyen, a rögzítő is megfelelően működjön, 

így lehet a gyermek megfelelően, biztonságosan bekötve. Az öv szorosságának is megfelelőnek kell lennie, kellően 

védje a gyermeket, de ne legyen számára kényelmetlen sem. 

A Biztonsági öv használata:  

Illessze össze a két csatnyelvet. Győződjön meg róla, hogy passzolnak (lásd az 1,2 

képen). 

Ezután fogja meg az összeillesztett csatnyelvet és helyezze őket a csatfogadóba, a 

CLICK hang jelzi a megfelelő rögzítettséget. (lásd 3. képen). 

Húzza meg a vállpántokat, hogy meggyőződhessen arról, hogy megfelelő –e a 

rögzítettség. Illetve az övpántok szorossága. (lásd 4. képen). 

Az öv kioldásához nyomja meg a piros gombot, amely az övcsatfogadón található. 

A biztonsági öv eltávolítása: 

Lazítsa meg a gyermekülés biztonsági övét (vállöveket), az öv eltávolításához. A lazítás után a gyermekülés hátulján 

található fémcsatlakozóból távolítsa el a pántokat (lásd a képeken).  

Kövesse az alábbi lépéseket: 1/2/3/4/5 

 

 

 

 

 

Ezután a gyermekülés elülső részéből húzza ki a vállpántokat a nyílásokon keresztül. 

Húzza mindkét vállpárnát és az öveket előre a nyílásokon keresztül (a gyermekülés elülső oldalára). Távolítsa el a 

vállpárnát a vállpántokról, és tegye be a tároló tasakba. A vállpántokat mindkét oldalon külön kell mozgatni, és 

áthúzni őket a szövetburkolat nyílásain. Fogja meg a fémlemezt alul, és állítsa függőleges helyzetbe. Nyomja felfelé, 

és csúsztassa a fémlemezt át a nyíláson keresztül. 

Távolítsa el a csatfogadót a huzaton áthúzva, és tárolja a tároló tasakba. 

A huzat eltávolítása:  

Távolítsa el az ötpontos hevedert. 

Vegye le a fedelet a háttámláról és az ülésfelületről (bázisról). 

Állítsa a gyermekülés fejtámláját a legmagasabb helyzetbe. 



Először húzza le a huzatot az alsó részről a fejtámla felől, majd távolítsa el a fejtámla huzatát is. 

A huzat visszahelyezéséhez egyszerűen kövesse a fenti lépéseket fordítva. 

VIGYÁZAT! Soha ne használja a gyermekülést huzat nélkül és ügyeljen a huzat megfelelő felhelyezésére. Ügyeljen 

arra, hogy a huzat is megfelelően rögzítve legyen.  

A hevederek visszahelyezésénél is ügyeljen azok megfelelő elhelyezésére és rögzítettségére. 

VIGYÁZAT! Ellenőrizze, hogy a hevederpántok nem csavarodtak-e meg, és hogy helyesen vannak-e behelyezve a 

huzaton illetve a nyílásokon keresztül. Valamint a rögzítettségük is megfelelően megtörtént. 

Az autós ülés dőlésének beállítása  

Ez a gyermekbiztonsági autóülés 3 dőlési pozícióba állítható. 

Mielőtt a gyermeket rögzítené a gyermekbiztonsági rendszerbe, az ülést hátrafelé néző, fekvő szintre, 9-18 kg, 15-36 

kg második szintre kell állítani. A dőlési szögek: 3 fekvő szint és 2 szint beállítása. Ennek eléréséhez használja a 

gyermekbiztonsági rendszer elülső fogantyúját, amely az ülőrész elejének közepén található. Ezzel állítható be a 

kívánt dőlési pozíció. 

 

 

 

 

 

 

 

Az ülés forgatása: 

Nyomja meg a forgatógombot, majd forgassa a biztonsági autósülés 90 fokba. 

FIGYELEM: Minden utazás előtt forgassa el az ülést, az óramutató járásával megegyező irányba és az óramutató 

járásával ellentétesen. Annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a forgó rész biztonságos-e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A biztonsági öv beállítása: 

A gyermek biztonságának érdekében, miután bekötötte a gyermekbiztonsági rendszert és rögzítette a 

csattal, húzza meg a hevedereket, hogy ellenőrizze megfelelő-e a rögzítettség. Emellett ellenőrizze le, 

hogy a biztonsági öv illeszkedik-e kellően a gyermekhez. Akkor megfelelő a szorossága, ha a nem túl 

laza, kellően a gyermek testéhez simul. Ügyeljen azonban arra, hogy ne legyen túl szoros sem a 

gyermek kényelme érdekében. 

A biztonsági öv szorosságát az ülés elején található övrész meghúzásával tudja állítani (lásd a felső 

képen). 

A biztonsági öv lazításához fogja meg a két vállhevedert, ezután nyomja meg az ülés elején található 

gombot, majd húzza maga felé a két vállhevedert (lásd az alsó képen). 

VIGYÁZAT! Ellenőrizze, hogy a vállpántok nincsenek –e megcsavarodva, és hogy helyesen vannak-e 

behelyezve a huzaton keresztül a megfelelő magassági nyílásba. 

A biztonsági övek befűzése (megfelelő magasság szerint): 

A minden szempontból biztonságosan beállított öv biztosítja, hogy a gyermek védelme 

optimális legyen. 

A biztonsági övet úgy kell beállítani, hogy a pánt és a gyermek teste között kb. 2 ujjnyi távolság 

legyen. 

Az öv magasságának beállítása is nagyon fontos. A beállításhoz lazítsa meg a vállpántokat, így 

hozzá fér a gyermekülés hátulján lévő fémcsatlakozókhoz (lásd a képeken). 

Távolítsa el a hevedert a fémcsatlakozóból, majd vegye ki belőle a vállhevedereket és húzza ki a 

nyílásokból az ülés eleje felé.  

Ezután válassza ki a megfelelő magasságú nyílást a gyermekülésen és fűzze át rajta a 

vállhevedereket. Győződjön meg róla, hogy mindkét pántot ugyanazon a magassági nyíláson 

fűzte át. 

Végül csatlakoztassa mindkét vállpántot a fémcsatlakozókhoz. 

A fejtámla beállítása az övekkel együtt: 

A megfelelően beállított heveder biztosítja a gyermek optimális védelmét a biztonsági ülésben: 

A fejtámlát úgy kell beállítani, hogy a vállpántok ugyanolyan szinten legyenek, mint a gyermek vállai. 

( A megfelelő beállításhoz lásd a lenti képeket) 

 

VIGYÁZAT! A vállpántok nem jól helyezkednek el, ha a gyermek háta mögött vannak vagy a füle magasságában, 

illetve közvetlenül a füle alatt.  

A megfelelő magasságot az alábbiak szerint kell beállítani: 

Lazítsa meg a vállpántokat. 

Húzza egyszerre a fejtámla magasságállítóját és a fejtámlát, válassza ki a vállpántok megfelelő 

magasságát, és rögzítse úgy, hogy illeszkedjen a gyerek magasságához. 



A helyesen beállított fejtámla gondoskodik arról, hogy az átlós biztonsági övrész optimálisan legyen elhelyezve, és 

biztosítja a gyermek optimális védelmét. A fejtámlát úgy kell beállítani, hogy a fejtámla és a gyermek vállak között kb. 

két ujjnyi távolság legyen. 

Mindig úgy állítsa be a fejtámla magasságát, hogy illeszkedjen a gyermekéhez. Húzza egyszerre a fejtámla 

magasságállítóját és a fejtámlát. Ez ad lehetőséget a fejtámla mozgatására. Ezután állítsa be a fejtámlát a kívánt 

magasságba. Amint elengedi a beállítót, a fejtámla a helyére rögzül. Helyezze a gyermekülést a jármű ülésére. 

Ügyeljen a gyermekére, hogy ül a gyermekülésben, és így ellenőrizze a magasságot. Ismételje meg a folyamatot 

addig, amíg a fejtámla optimális magasságban nem lesz. Amennyiben a fejtámla a legalacsonyabb helyzetben is még 

mindig magas további beállításokat végezhet a vállpánt magasságállító segítségével, amit a következő részben 

részletezünk.  

Az öv magasságának állítása: 

 

 

 

 

0+ Csoport (0-13kg)  

Az ülés a gépjármű biztonsági övével vagy IZOFIX rendszerrel kerül rögzítésre a gépjárműbe. 

Ezenkívül hátrafelé néző helyzetbe kell beszerelni a gépkocsi biztonsági övével az ülést (a gyermeket pedig az ülés 5 

pontos hevederével rögzíteni a gyermeket). 

Az övvel történő rögzítéshez húzza ki a gépkocsi biztonsági övét, és vezesse át az övet a piros övvezetőn és a párnán. 

Az átlós biztonsági öv részt (felső öv szár) a gyermekülés hátulján lévő kék övvezetőn keresztül kell átvezetni. 

Rögzítse a biztonsági övet az övcsatfogadóba és húzza meg szorosan, ellenőrizze, hogy az öv sehol ne legyen 

megcsavarodva. 

MEGJEGYZÉS: 

Az ilyen méretű gyermekek esetében a gyermekülést csak hátrafelé és maximális dőlésszögben (fekvő szint) lehet 

beszerelni. Annak érdekében, hogy meggyőződjön az autóülés helyes rögzítettségéről, használat előtt mozgassa meg 

azt. 

NE csavarja meg az övet! 

Győződjön meg róla, hogy a csatnyelvek megfelelően vannak-e rögzítve a jármű üléscsatába – Kattanó hangot hall ha 

a rögzítettség megfelelő. 

 

 

 

 

 

 

IZOFIX rendszerrel történő beszerelés: 

A termék hátrafelé néző helyzetben van beszerelve a jármű két IZOFIX rögzítési pontjára. Az ISOFIX fülekre 

ráillesztheti a „tágító” fület, így könnyebb az ülés ISOFIX karjait ráhelyezni. 



MEGJEGYZÉS: Az ISOFIX rögzítési pontok a jármű ülőrésze és háttámlája között helyezkednek el. 

Nyomja meg az ISOFIX beállítót, és húzza ki mindkét reteszelő kart a bázis aljából. Ezután tolja rá az ISOFIX rögzítési 

pontokra a karokat, addig tolja, amíg kattanó hangot nem hall, az jelzi, hogy megfelelő a rögzítettség. A reteszelő 

karok mindkét oldalán a jelző „gomb” zöld színűvé válik, ez jelzi, hogy helyes a 

rögzítettség (lásd a képeken). 

 

 

 

 

 

 

Húzza ki a felső hevedert és nyomja meg a kioldógombot, húzza meg annyira a felső hevedert, hogy az autóülés 

hátulján lógjon. 

Rögzítse a hevedert, a rögzítési ponton, a rögzítési pont helyzete látható a lenti képen (a három pozíció egyike). 

Győződjön meg róla, hogy a rögzítettség megfelelő. 

 

 

 

 

 

1. csoport (9-18 kg)  

Az ülés előre néző helyzetben van felszerelve az ISOFIX rendszerrel és biztonsági övvel. 

Az ülés előre néző helyzetben van felszerelve a biztonsági övvel. (a gyermeket az ülés 

ötpontos övével kell rögzíteni).Helyezze az ülést előre néző helyzetben a jármű ülésére 

(menetiránynak megfelelően). 

Húzza át az átlós övrészt a fejtámla és a háttámla között. Vezesse át a világos pirossal 

jelölt szakaszon keresztül.  

Húzza ki a biztonsági övrészt hátulról az ülés elejére az oldala felé, vezesse tovább az 

övet a piros övvezető irányába. Az átlós öv egyik része a háttámla felöl, a másik az 

ülőrész felöl vezethető tovább (lásd a képeken). Majd az ülés oldalának mentén 

kivezetve csatolja le a csatfogadóba. 

 

Az ülésbe térdelve húzza meg a gépjármű biztonsági övét a lenti kép alapján a biztonságos, 

feszes rögzítés érdekében a következő szerint: 

Húzza az átlós biztonsági övrész alsó részét a jármű ülésének csatjánál, hogy a lehető 

legszorosabbra rögzítse az övet, és ezáltal az ülést 

(lásd a képen): 

 



 

Előrefelé néző helyzetben van beszerelve az ISOFIX rendszerrel (a gyermek pedig az ötpontos biztonsági rendszerrel) 

A kivágás felfelé nézzen a jármű két ISOFIX rögzítési pontjára. Az ISOFIX fülekre ráillesztheti a „tágító” fület, így 

könnyebb az ülés ISOFIX karjait ráhelyezni (lásd a lenti képen). 

MEGJEGYZÉS: Az ISOFIX rögzítési pontok a jármű háttámlája és ülőfelülete között helyezkedik el. 

Nyomja meg az ISOFIX beállítót, és húzza ki mindkét reteszelő kart a bázis aljából. Ezután tolja rá az ISOFIX rögzítési 

pontokra a karokat, addig tolja, amíg kattanó hangot nem hall, az jelzi, hogy megfelelő a rögzítettség. A reteszelő 

karok mindkét oldalán a jelző „gomb” zöld színűvé válik, ez jelzi, hogy helyes a rögzítettség (lásd a lenti képen). 

Húzza át az átlós övrészt a fejtámla és a háttámla között. Vezesse át a világos pirossal jelölt szakaszon keresztül (lásd 

a lenti képen). 

Húzza ki a biztonsági övrészt hátulról az ülés elejére az oldala felé, vezesse tovább az övet a piros övvezető irányába. 

Az átlós öv egyik része a háttámla felöl, a másik az ülőrész felöl vezethető tovább (lásd a képeken). Majd az ülés 

oldalának mentén kivezetve csatolja le a csatfogadóba (lásd a lenti képeken). 

MEGJEGYZÉS: Kérem, ügyeljen, hogy a belső párna mögött legyenek az övet (amennyiben a párna használatban van).  

Az ülésbe térdelve húzza meg a gépjármű biztonsági övét a lenti kép alapján a biztonságos, feszes rögzítés érdekében 

a következő szerint: 

Húzza az átlós biztonsági övrész alsó részét a jármű ülésének csatjánál, hogy a lehető legszorosabbra rögzítse az övet, 

és ezáltal az ülést (lásd a képen): 

MEGJEGYZÉS: Ez a lépés a biztonsági öv meghúzására szolgál, stabilabb az ülés a gyermekek biztonsága 

szempontjából. 

 

2,3 Csoport (15-36kg) 

Az ülés előre néző helyzetben van 

a gépjármű ülésén és a jármű 

biztonsági övével van felszerelve. 

MEGJEGYZÉS: Ha ebben a csoportban használják (2,3) az 

ülést, a belső biztonsági övet és a belső párnákat el kell távolítani. 

Vezesse át az átlós biztonsági öv részt a fejtámla világos vörös övvezetékébe, amíg az 

teljesen el nem éri a biztonsági öv vezetését, és nem csavart. 

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy az átlós biztonsági övrész a gyermeke vállán halad, és nem a nyakánál. 

Vezesse a gépkocsi biztonsági övének átlós (felső övszár) részét és az alsó övszárát a gyermekbiztonsági ülésen 

feltüntetett övvezetőkön keresztül (lásd a lenti képeken). A fejtámla résznél található a piros színű övvezető. 

Majd csatolja le a gépjármű övcsatjában a kattanó hang jelzi a rögzítettséget.  

VIGYÁZAT! Az átlós biztonsági övrésznek átlósan kell áthaladnia a gyermek előtt. A felső övpántot (vállövet) az ülés 

mindkét oldalán vezesse át a felső övvezetőn. 

Rázza meg a gyermekbiztonsági autósülést, hogy rögzült-e azáltal, hogy a felső övszárat átvezette.  

Az alsó övszárat a világos piros övezetőkön keresztül kell átvezetni. 

VIGYÁZAT! Az alsó övrészének csavarodás nélkül kell felfeküdnie a gyermek csípőjénél mindkét oldalon. 



Az alsó és a felső övszárnál is ügyeljen arra, hogy csavarodás mentes legyenaz öv. 

 

TIPP! Ha a fejtámla elrejti az övtartót, emelje fel azt a 

befűzés idejére. Az átlós biztonsági övrész könnyen 

beilleszthető. Ezután helyezze vissza a 

fejtámlát a megfelelő magasságba. 

Győződjön meg róla, hogy az átlós biztonsági 

övrész a gyermek vállcsontja fölé kerül, és nem a 

nyakához. 

TIPP! Beállíthatja a fejtámla magasságát a járműben. 

VIGYÁZAT! Az átlós biztonsági övrésznek átlósan kell áthaladnia. Az haladási irány az övvezetőkön keresztül. 

VIGYÁZAT! Az átlós biztonsági övrésznek soha nem szabad az övezetőkön kívül haladnia. 

A gyermekülés használatát inkább a hátsó üléseken javasoljuk. 

Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt meg kell győződnie arról, hogy: 

A gyermekbiztonsági ülés biztonságosan rögzítve van; 

A biztonsági övek az ülés mindkét oldalán a világos vörös övvezetőkön fut keresztül; 

Az átlós biztonsági övrész a fejtámla piros övvezetőjén is át van vezetve, 

Az átlós biztonsági övrészek a piros övvezetőkön keresztül fussanak; 

Az átlós biztonsági övrészek átlósan haladnak; 

Az övek szorosak és nem csavarodottak. 

VIGYÁZAT! Ha a gyermek megpróbálja kinyitni az övet, a biztonsági gombbal, ügyeljen rá, hogy ezt a folyamatot a 

lehető legkorábban megakadályozza. Ellenőrizze, hogy a gyermekbiztonsági eszköz megfelelően van-e 

csatlakoztatva, és győződjön meg arról is, hogy gyermeke megfelelően van-e rögzítve benne. Tanítsa meg a 

gyermeknek, hogy nem szabad játszani az üléssel. 

GARANCIA 

A garanciaidő a vásárlás napjától kezdődik, és 24 hónapig érvényes. A garancia csak váz anyaghibára, gyártási hibákra 

vonatkozik. A vásárlás dátumát csak az eredeti értékesítési bizonylattal lehet igazolni. 

Ez a garancia csak az eredeti tulajdonosra vonatkozik, és nem átruházható. A jótállás csak olyan termékekre 

vonatkozik, amelyeket a felhasználó nem módosított. Minden hiba esetén a tulajdonosnak vissza kell adnia a 

terméket a kiskereskedőnek. 

Tisztítás és karbantartás: 

Rendszeresen ellenőrizze a gyermekülést, hogy nincs -e kopott vagy sérült alkatrésze. Ha sérült alkatrészeket talál, 

cserélje ki a gyermekülést. Tartsa tisztán a gyermekülést. Ne kenje a gyermekülések egyik részét sem. 

A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében tartsa tisztán, és ne hagyja hosszabb ideig közvetlen 

napfényen. A cserélhető/levehető szöveteket és a kárpitokat háztartási szappannal vagy enyhe tisztítószerrel, meleg 

vízzel tisztíthatja. Hagyja teljesen megszáradni, lehetőleg távol közvetlen napfénytől. 

A Csatfogadó tisztítása: 

Élelmiszer darabok, italok vagy egyéb törmelék összegyűlhetnek a csatfogadóba, amely befolyásolhatja a megfelelő 

működését. Mossa le meleg vízzel, öblítse ki, amíg tiszta nem lesz. Győződjön meg róla, hogy hallható kattanó hang 

amikor becsatolja a csatnyelveket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik. 



Az öv és részei tisztítása: 

Tisztítsa meleg, enyhén szappanos vízzel; ne használjon más tisztítószert. 

Tárolás 

Tárolja biztonságos, száraz helyen, távol a hőtől és a közvetlen napfénytől. Ne helyezzen nehéz tárgyakat az ülés 

tetejére. 

Fő technikai paraméterei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


