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3. The plastic parts can be cleaned by using a wettish drapery. Please, do not use any solvate.

WASHING INSTRUCTIONS
1. The car seat can be cleaned using lukewarm water and soap. Do not use aggressive cleaners like 
abrasives or thinner.

o2. The cover should  be washed by hand at a maximum temperature of 30 C. Do not put in the dryer, just 
airing it.

Picture A
1.  Base

3. Harness Adjustment Strap
4. Adjustment Device
5.  Buckle Pads
6.  Harness Buckle

Features

2. Recline Adjustment Handle 

7. Harness Strap 
8.  Shoulder Pads

12. Headrest Handle

15. Release button 

10.  Headrest 

14. Shell

18. Lap belt routing slot Group 0+ 

13. Cover

9. Baby Insert  

11.  Guide hook Group 0+;I

16. Guide hole
17. Harness connector

The child seat can be adjusted in 4  positions. (Picture 1;2;) Recline position “4” for Group 0+;I rearward 
installation ;  Position 1;2;3 for Group I forward facing installation; Position 1 for Group II;III . Pull the 
positioning handle in the front part under the seat and then push or pull the seat forward or backward. 
Release the handle to the desired position and press down until you hear a "click". Make sure the seat is 
locked. 

1. Adjusting the tilt of the seat
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УПАТСТВА ЗА ПЕРЕЊЕ
1. Столче може да се чисти со млака вода и сапун. Не употребувајте агресивни средства за чистење, како 
абразиви или разредувач.
2. Тапацира треба да се пере на рака при максимална температура од 30 ° С. Не го ставајте во печка. 
Оставете тапацирот да се исуши на природен начин.
3. Пластичните делови може да се исчистат со помош на влажна крпа. Не користете абразиви.

18. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Пред да го прилагодите секој подвижен или прилагодлив дел од системот за 
врзување на деца, мора да го отстраните детето од детското седиште.
19. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Периодично проверувајте ги ремените за носење, внимателно посветувајте 
ги точките за прицврстување, заштитните уреди и уредите за прилагодување! Ако ремените за 
седиштата / автомобилите се исечени или истрошени, заменете ги пред патување!

17. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не користете го седиштето за возилото дома. Таа не е наменета за домашна 
употреба и треба да се користи само во возилото!

24. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! За Isofix системот за врзување на деца, ве молиме прочитајте ги 
инструкциите на производителот на возилото.

21. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Детското седиште треба да биде обезбедено со сигурносниот ремен дури и 
кога не е во употреба. Необезбеденото седиште може да ги повреди другите патници во автомобилот 
во случај на ненадејно сопирање.

20. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не оставајте ја делотката делумно затворена, таа мора да се заклучи кога се 
зафатени сите делови. Веднаш треба да бидете во можност да го отстраните детето од седиштето во 
случај на вонредна состојба. Вашето дете треба да се научи никогаш да не си игра со тока. БЕГАТАТА 
НЕ СЕ ЗАШТИТEНЕ ОТ ДЕЦА!

23. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Контактирајте со производителот на потпирачот за деца во случај да 
забележите несоодветна положба на бравата за појас на сигурносен појас во однос на главните точки 
за врзување на деца.

25. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не го оставајте вашето дете на ова место долго време. За време на долгите 
патувања, земете повеќе одмор и извадете го детето од безбедносното седиште.
26. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Безбедноста е загарантирана само ако системот за врзување на деца е 
вграден во согласност со овие упатства.

22. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Одржувајте го потпирачот за деца на безбедно, недостапно место за деца 
кога не е во употреба. Избегнувајте да ставате тешки предмети на столче. Не дозволувајте вашето 
седиште во автомобилот да дојде во допир со корозивни супстанции како киселина од батеријата.

27. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Упатството за употреба мора да се чува во потпирачот за деца за време на 
неговото работење.

B - Појас за во автомобил - појас

НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ НА СЕДИШТА СО РЕМЕНИ 

ВИД НА РЕМЕНИ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ, КОИ ТРЕБА ДА 
ИМАТЕ ВО АВТОМОБИЛ

          

СО 2-точков системот!            

A - Појас за во автомобил - Дијагонален појас

ECE R44/04

38

Максимална 
температура 
од 30 ° C

Никогаш не 
користете 
хлор белери

Не се суши 
во фен

Не 
притискајте

Никогаш не 
пеглајте

Слој: полиестерски влакна 100%
Полнење: Полиуретан 100%

Карактеристики

6. Токи
7. Ремени

3. Каиш за регулирање должината на ремените
4. Уред за регулирање 

1. Основа 
Слика А

5. Омекнувач на токи

8. Омекнувач за рамените ремени

2. Рачка за регулирање на навалувањето на 
седиштата 13. Тапацира

15. Копчето за ослободување

17. Држач за прерамки за метал за метал
16. Отвор за водач на ременот

18. Водич за стомачен појас за група 0+

9. Омекнувач за бебето

11. Кука водич на ременот Група 0+;I
12. Рачка за потпирачи за глава

14. Куќиште

10. Потпирач за глава
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