
Μέγεθος 2 / 15-25kg Μέγεθος 3 / 22-36kg

23Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το παιδικό κάθισμα Group 2-3. Σε περίπτωση που λάβετε βοήθεια σχετικά με αυτόκαι τα πλαστικά μέρη του συστήματος συγκράτησης παιδιών πρέπει να τοποθετηθούν και να συναρμολογηθούν με τέτοιο τρόπο

Πώς να εγκαταστήσετε το κάθισμα στο αυτοκίνητο
Προϊόν benöεπικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Για τη στερέωση πρέπει να χρησιμοποιείται πιστοποιημένος ιμάντας 3 σημείων (ECE R16 ή ισοδύναμο πρότυπο). Τοποθετήστε 

το μαξιλάρι του καθίσματος στο κάθισμα του οχήματος και καθίστε το παιδί σε αυτό. Αγκυρώστε το παιδί με τη ζώνη τριών 
σημείων «κλικ». Παρακαλώ σημειώστε το παρακείμενο σχέδιο. Η διαγώνια ζώνη πρέπει να τρέχει πάνω από τον ώμο του 
παιδιού και πάνω από το υποβραχιόνιο. Ο ιμάντας πρέπει να τρέχει κάτω από τα δύο μπράτσα. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη είναι 
άνετη και δεν είναι στριμμένη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το κάθισμα και φυλάξτε τις για 
αναφορά. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του παιδιού σας. 
Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα ομάδας 2-3 μόνο σε ένα κάθισμα που βλέπει προς τα εμπρός (προς την 
κατεύθυνση του ταξιδιού) και είναι εξοπλισμένο με ζώνη τριών σημείων. Τα άκαμπτα εξαρτήματα Κρατήστε τις οδηγίες

Ανάλογα με το μοντέλο, κρατήστε αυτές τις οδηγίες στη σακούλα που παρέχεται ή ανάμεσα στο κέλυφος και το κάλυμμα της 
επιφάνειας του καθίσματος.ότι δεν θα παγιδευτούν κάτω από ένα κινητό κάθισμα ή στην πόρτα του οχήματος κατά την κανονική χρήση του οχήματος köνεν. Όλοι 

οι ιμάντες για τη στερέωση του συστήματος συγκράτησης στο όχημα πρέπει να τραβούν σφιχτά. Οι ιμάντες για το κλείσιμο του 
παιδιού πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένες και προσαρμοσμένες. Οι ιμάντες δεν πρέπει να περιστρέφονται. Επιπλέον, οι ζώνες 
πρέπει να είναι τόσο χαμηλές όσο το möθα μπορούσε να εφαρμοστεί στη λεκάνη με βολικό και άνετο τρόπο

Οδηγίες φροντίδας
Όλα τα κλωστοϋφαντουργικά μέρη είναι αφαιρούμενα. Εσύ κö Εάν είναι ελαφρώς λερωμένα, μπορούν να καθαριστούν με ένα 
υγρό σφουγγάρι και σαπουνόνερο ή να πλυθούν με το χέρι με σαπουνόνερο στους 30 °. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που 
περιέχουν χλώριο. Δεν είναι κατάλληλο για πλυντήρια και στεγνωτήρια.

να διατηρήσει μια υγιή θέση. Το σύστημα συγκράτησης πρέπει να αντικατασταθεί εάν έχει υποστεί έντονη πίεση σε ατύχημα. Η 
ασφάλεια κινδυνεύει εάν το σύστημα χρησιμοποιείται χωρίς την έγκριση των αρμόδιων αρχώνöΤο rde αλλάζει ή συμπληρώνεται ή 
εάν δεν ακολουθούνται προσεκτικά οι οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση του συστήματος συγκράτησης παιδιών. 
Προστατέψτε το κάθισμα από το άμεσο ηλιακό φως για να αποτρέψετε το κάψιμο του παιδιού. Αφήστε τα παιδιά μέσα ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αυτό το παιδικό κάθισμα είναι ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών στην «καθολική» κατηγορία. Είναι εγκεκριμένο για γενική 
χρήση σε οχήματα σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 44/04 και ταιριάζει στα περισσότερα - αλλά όχι σε όλα - οχήματα.ένα σύστημα συγκράτησης δεν πρέπει ποτέ να μένει χωρίς επίβλεψη. Βεβαιωθείτε ότι οι αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε 

περίπτωση σύγκρουσης köείναι σωστά ασφαλισμένοι. Το σύστημα συγκράτησης παιδιών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς το
να πάωöμπορεί να χρησιμοποιηθεί κάλυμμα καθίσματος rigen. Το κάλυμμα του καθίσματος μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με ένα κάλυμμα που συνιστά ο κατασκευαστής, 
καθώς έχει άμεση επίδραση στη συμπεριφορά του συστήματος συγκράτησης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε μαζί μας

Αναμένεται σωστή εγκατάσταση της συσκευής εάν ο κατασκευαστής του οχήματος δηλώσει ότι τα οχήματά του είναι 
κατάλληλα για την εγκατάσταση ενός «καθολικού» συστήματος συγκράτησης παιδιών.

Συναρμολόγηση και χρήση του καθίσματος από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών. Το σύστημα συγκράτησης 
παιδιών πρέπει να είναι προσαρτημένο σε καθίσματα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του οχήματός σας στην κατηγορία «Universal». 
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλα σημεία επαφής με έμφαση από αυτά που περιγράφονται στις οδηγίες και επισημαίνονται 
στο σύστημα συγκράτησης. Η τοποθέτηση στο πίσω κάθισμα είναι πάντα προτιμότερη, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου το

Αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών ταξινομήθηκε στην κατηγορία "Universal" σύμφωνα με αυστηρότερα κριτήρια έγκρισης από τα 
προηγούμενα μοντέλα που δεν πληρούν πλέον αυτές τις νέες απαιτήσεις.

Κατάλληλο μόνο για οχήματα με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων (σταθερά ή με συρόμενο) σύμφωνα με τον κανονισμό 
ΟΕΕ / ΗΕ αριθ. 16 ή παρόμοιο πρότυπο.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης ή τον αντιπρόσωπό σας.
Οι κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας επιτρέπουν την τοποθέτηση στο μπροστινό κάθισμα. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας του 
οχήματος είναι συνδεδεμένη. Όταν λυγίζετε το χειμώνα, βεβαιωθείτε ότι το παιδί δεν είναι υπερβολικά ντυμένο.

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την αγορά κάθισμα αυτοκινήτου γκρουπ 2-3. Εάν θέλετε να λάβετε βοήθεια σχετικά με αυτό το προϊόν, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

Εγκατάσταση

Πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στερέωση καλωδίου 3 σημείων με πιστοποιημένο (ECE R16 ή ισοδύναμο πρότυπο). Βάλτε το κάθισμα στο κάθισμα του οχήματος 

και βάλτε το παιδί σε αυτό. Στερεώστε το παιδί με την αγκράφα ζώνης ασφαλείας 3 σημείων μέχρι να πατήσει ". Ανατρέξτε στο παρακείμενο σχέδιο. Η διαγώνια ζώνη 

πρέπει να πηγαίνει πάνω από τον ώμο του παιδιού, καθώς και πάνω από το υποβραχιόνιο. Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας προσαρμόζεται σωστά και δεν είναι 

στριμμένος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους εκπαιδευτικούς προτού χρησιμοποιήσετε το κάθισμα και φυλάξτε αυτόν τον οδηγό σε ασφαλές μέρος για μελλοντική 

αναφορά. Εάν δεν συμμορφώνεστε με αυτούς τους εκπαιδευτικούς, η ασφάλεια του παιδιού σας θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο. Τοποθετήστε μόνο το ενισχυτικό κάθισμα 

της ομάδας 2-3 σε ένα κάθισμα που βλέπει προς τα εμπρός και έχει ζώνη ασφαλείας 3 σημείων.

Τα σκληρά αντικείμενα και τα αντικείμενα από πλαστικό του συστήματος συγκράτησης παιδιών πρέπει να βρίσκονται και να τοποθετούνται έτσι ώστε όταν 
χρησιμοποιούνται κανονικά, να μην παγιδεύονται κάτω από ένα κινητό κάθισμα ή στην πόρτα του οχήματος.

Αποθήκευση του εγχειριδίου
Αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο, ανάλογα με το μοντέλο του οχήματός σας, είτε στη θήκη που παρέχεται είτε τοποθετώντας το 
ανάμεσα στο κέλυφος και το κάλυμμα του καθίσματος.Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες για την προσάρτηση του συστήματος συγκράτησης στο όχημα διατηρούνται σταθεροί και ρυθμίστε τους ιμάντες που συγκρατούν στο παιδί. 

Οι ιμάντες δεν πρέπει να περιστρέφονται.

Βεβαιωθείτε ότι οι υπο-κοιλιακοί ιμάντες τρέχουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα, για να διατηρήσετε τη λεκάνη σε καλή 
θέση. Αντικαταστήστε το σύστημα συγκράτησης εάν έχει υποστεί βίαιο σοκ σε ατύχημα.

Συμβουλές συντήρησης

Όλα τα υλικά μπορούν να αφαιρεθούν. Ελαφρά λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας ένα υγρό σφουγγάρι εμποτισμένο με σαπουνόνερο ή μπορεί να 

πλυθεί με το χέρι στους 30 ° σε σαπουνόνερο. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό, μην σιδερώνετε, μην πλένετε στο πλυντήριο και μην στεγνώνετε.Είναι επικίνδυνο να αλλάξετε ή να προσθέσετε στοιχεία στο σύστημα συγκράτησης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την εξουσιοδότηση της αρμόδιας 
αρχής ή να μην ακολουθήσετε προσεκτικά τους οδηγούς εγκατάστασης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών.

Κρατήστε το κάθισμα μακριά από άμεσο ηλιακό φως, ώστε το παιδί να μην καεί. Μην 
αφήνετε το παιδί χωρίς επιτήρηση σε σύστημα συγκράτησης παιδιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το κάθισμα αυτοκινήτου είναι ένα «καθολικό» σύστημα συγκράτησης παιδιών. Έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 44/04, και είναι κατάλληλο για 

γενική χρήση σε οχήματα και είναι συμβατό με την πλειοψηφία (μερικές εξαιρέσεις) των καθισμάτων του οχήματος.

Είναι πιο πιθανό ότι το κάθισμα είναι απόλυτα συμβατό εάν ο κατασκευαστής του οχήματος δηλώνει ότι τα οχήματά του είναι κατάλληλα για τη λήψη συστημάτων 

συγκράτησης παιδιών "Universal".

Αυτό το σύστημα συγκράτησης χαρακτηρίζεται ως «Universal» σύμφωνα με τα αυστηρότερα κριτήρια έγκρισης, ενώ τα προηγούμενα μοντέλα 
δεν αντιστοιχούν σε αυτές τις νέες διατάξεις.

Μπορεί να προσαρμοστεί μόνο σε οχήματα με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων που είναι fxed ή διαθέτουν μηχανισμό κυλίνδρου 
και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα πρότυπα UN / ECE N ° 16 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή του συστήματος συγκράτησης.

Βεβαιωθείτε ότι οι αποσκευές και άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να βλάψουν το παιδί στο κάθισμα σε περίπτωση σοκ είναι σωστά αποθηκευμένα.

Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα συγκράτησης παιδιών χωρίς το κάλυμμα.

Μην αντικαθιστάτε το κάλυμμα του καθίσματος με ένα που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή, επειδή παίζει άμεσο ρόλο διασφαλίζοντας ότι το 
σύστημα συγκράτησης λειτουργεί αποτελεσματικά.

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη σωστή χρήση του καθίσματος σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του συστήματος 
συγκράτησης παιδιών.

Εγκαταστήστε το σύστημα συγκράτησης του παιδιού σας σε καθίσματα κατηγορίας "Universal" στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας.

Μην χρησιμοποιείτε σημεία επαφής που φέρουν βάρος εκτός από αυτά που περιγράφονται στα εγχειρίδια και αναφέρονται στο σύστημα 
συγκράτησης.
Χρησιμοποιείτε πάντα το πίσω κάθισμα, αν είναι δυνατόν, ακόμη και αν ο Κώδικας Αυτοκινητόδρομου ορίζει ότι επιτρέπεται η χρήση του 

μπροστινού καθίσματος. Πάντα βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας έχει στερεωθεί.

Μην ντύνετε το παιδί με ρούχα που είναι πολύ ογκώδη το χειμώνα.

Vous venez d'acquérir un siège auto groupe 2-3 et nous vous en remercions. Σο νους ντιζέρτ obtenir une aide ανησυχητικό προϊόν, 
vous pouvez vous adresser à notre service consommateurs.

Εγκατάσταση

Doit être utlisé pour fxer un certfé (ECE R16 ή une norm ισοδύναμο) με 3 βαθμούς. Metez le siège sur le siège du 
véhicule et de meter l'enfant en elle. Fixer l'enfant avec le 3-point ceinture boucle jusqu'à ce qu'il; Clique?. Reportez 
vous au dessin ci-contre. La sangle diagonale doit passer sur l'épaule de l'enfant, ainsi que au travers de l'accoudoir. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε λάβει υπόψη σας.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Lisez ces instrons avec atenton avant utlisaton et conservez ce guide pour les futurs besoins de référence. 
Εκπαιδευτικοί εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι, la sécurité de votre enfant pourrait être afectée. N'installez votre siège 
auto groupe 2-3 qu sur sur siège orienté έναντι l'avant et équipé d'une ceinture de sécurité à 3 βαθμοί. Les éléments 
rigides et les pièces en matère plas-tque du dispositf de retenue pour enfants doivent êtres situés et installés de telle 
manière qu'ils ne puissent pas, dans les conditons normales d'utlisaton du véhicule, se coincer sous un siège mobile ous 
la porte du véhicule. Maintenir tendues toutes les singles hamba à atacher le dis-positf de retenue au véhicule et régler 
les singles qui servent à retenir l'enfant. De plus les singles ne doivent pas être vrillées. Veillez à ce que les singles sous-
abdominales soient portées aussi bas que πιθανό, ρίξτε το bien maintenir le bassin. Remplacer le dispositf lorsqu'il a été 
soumis à des eforts σε περίπτωση ατυχήματος. Ενδείκνυται η τροποποίηση της αποστολής και της αποστολής σας, είναι 
απαραίτητο, θα πρέπει να γίνουν αντιληπτές για την εφαρμογή των τεσσάρων μηνών, για την αποστολή των προϊόντων. 
Maintenir le siège à l'abri du rayonnement solaire, ρίξτε éviter que l'enfant ne puisse se br? Ler. Ne pas laisser un enfant 
sans εποπτεία και un dispositf de retenue pour enfants. Veillez à ce que les bagages κ.λπ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Παρουσίαση και επισκευή, οικιακή συζήτηση, ηγεσία, συνιστώμενη τιμή, 
μεταβατική κατεύθυνση αυτοκινήτου και συμβουλή du dispositf de retenue. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους 
για την εφαρμογή και τη δημοσίευση των επισκεπτών και των συνεργατών. Εγκαταστήστε το système de retenue pour 
enfants aux let assises rangeées στην κατηγορία «Universel» στο manuel d'utlisaton de votre véhicule. Νέοι υπάλληλοι 
του σημείου de contact de porteurs autres que ceux décrits dans les instrons et marqués sur le système de retenue. 
Toujours privilégier les places assises arrières même lorsque le code de la route autorise une installaton à l'avant. 
Toujours s'assurer que la ceinture de la voiture est bouclée. Toujours vérifer qu'il n'y a pas de débris alimentaires ou 
autres dans la boucle du harnais ou dans l'ajusteur κεντρικό. Veillez à ne pas installer l'enfant avec des vêtements trop 
volumineux en hiver.

Rangement de la notce

Conservez cete notce en la rangeant, selon le modèle de votre siège, soit dans la poche prévue à cet efet, so en en 
glissant entre la coque et la housse de l'assise.

Κονσόλες d"βγες έξω

Toutes les partes textles sont déhoussables. Εν ολίγοι, καθαρισμοί, εορταστικές περιοχές, υγρασία, ανοιγόμενοι, ή 
λάζες à la main à 30 ° dans de l'eau savonneuse. Ne pas utliser de javel, ne pas repasser, ne pas laver en machine, ne 
pas meter και ds un sèche linge.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ce siège auto est un dispositf de retenue «Universal» χύσιμο. Ομολογιακό Selon Le Règlement Αριθ. 44/04, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΣ (Sauf kecuali) des sièges de 
véhicules.

La parfaite Compatilité est plus Facement Facementue Lorsque le Κατασκευαστής du Véhicule déclare que ses véhicules sont 
adaptés à recevoir des dispositfs de retenue «Universal».

Ce dispositf de retenue est classé "Universal", selon les kritères d'homologaton les plus riges, par rapport aux 
modèles précédents qui ne ανταποκριτής συν à ces nouvelles dispositons.

Προσαρμόσιμοι μοναδικοί χαρακτήρες, munis de ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage, fxes ou avec enrouleurs, 
homologuées selon le règlement UN / ECE N ° 16 ή autre norms équivalente.

Εν τω μεταξύ, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, διατηρήστε την προσοχή σας.

Grazie per aver, αποκτώσα τη νάστρα, μπαμπίνο dei gruppi 2-3. Se hai bisogno di aiuto per questo prodo to, si preg- to, si 
preg-a di contatare il nostro ser vizio πελάτη.

Εγκατάσταση
Deve essere utlizzato per ilssaggio di un certfcato (ECE R16 o norma ισοδύναμο) 3 punt imbracatura. Metere il seggiolino sul 
sedile del veicolo il bambino in esso. Fissare il bambino con 3 πόντους la cintura di sicurezza nella fbbia fnché non? Scata “. Fare 
riferimento al disegno a fanale dovrebbe andare oltre la spalla del bambino, οπότε ελάτε στο atraverso il bracciolo. Assicurarsi 
che la cintura aderisca bene e metere nco. La cintura diago e non sia atorcigliata.

SICUREZZA

riferimento. Το Il Mancato rispeto di queste istruzioni di sicurezza del bambino è a rischio. Εγκαταστήστε il seggiolino del 
gruppo 2-3 è dotato solo su un sedile, e con una cintura a tre punt. Στοιχείο I rigide και μέρος στο plastca del seggiolino 
devono essere posizioveicolo durante il normal utlizzo del veicolo. Tute le cinghie veicolo deve essere trata tesa. Le cinghie 
che tengono il bambino devono essere applicat corretamente e regolat. Le essere applicat più basso possibile per 
mantenere il bacino in una posiziIl sistema di ritenuta deve essere sosttuito quando è stato pesantemente caricato in un 
περιστασιακά. La sicurezza è a rischio compete o se le le istruzioni del produtore per il montaggio del sistema di rnon 
sono atentamente seguite. Προστατεύω. Il sedile dalla luce solare direta ανά evitare che brucia il bambino Non permetere 
ai bambagaglio o altri ogget che potrebbero causare lesioni in unidente, siano fssat corIl sistema di ritenuta per bambini 
non deve essere usato senza il rivestmento del. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί. Se avete qualche 
dubbio ανά
quanto riguarda l'installazione el'utlizzo del seggiolino per il produtore del sistema di ritenuta ανά μπαμπίνι. Il sistema di 
ritenuta per bambini deve nel manuale del veicolo soto la κατηγορία "Universale". Ci possono essere diversi da quelli 
descrit nelle istrunet utlizzat. Il montaggio sul sedile posteriore è semper preferibstradali permetono il montaggio sul 
sedile anteriore. Assicurarsi che la cintura di sicurezza auto è bloccato. Pagare inche è direto (in direzione di marcia) σε 
avant nat e installat che non possono essere intrappolat soto un sedile mobile o nella porta del
ανά fssare il sistema di ritenuta al cinghie non devono essere atorcigliate. Inoltre, le cinture addominali devono one 
confortevole e sano. se il sistema è cambiato o espansa senza l'autorizzazione dell'autorità itenuta ανά μπαμπίνι
bini di un sistema di ritenuta incustodito. Assicurarsi che qualsiasi etamente. da un riferimento raccomandato dal 
produtore perché essere collegato ai sedili che sono deskrit zioni e contrassegnat dal carico del sistema di ritenuta per i 
punt di contato dei cusciile, επίσης casi in cui le norm inverno, mentre regete che il vest bambino non sp.

Stoccaggio di istruzioni
Tenere questo manuale a seconda del modello nella tasca appropriata o tra il serbatoio και il rispeto del sedile.

Istruzioni ανά la cura

Tute le μέρος στο tessuto sono sfoderabili. Essi possono essere di una contaminazione leggera pulito con una spugna e acqua 
saponata umido o chargeetergent clorurat. Non adato per lavatrici e asciugatrici.vato a mano 30 ° in acqua e sapone. Χωρίς 
ρήτρα

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΗ

Questo seggiolino è a sistema di ritenuta ανά bambini della κατηγορία "universale". è approvato il regolamento n 
44/04 per uso generale nei veicoli e si adata σε più -. Μα μη tut - i sedili del veicolo.

Το perfeta Compatbilità è probabile se il costrutore del veicolo dichiara che i suoi veicoli sono adat ανά l'installazione di -child 
σύστημα συγκράτησης; Universali “.

Πρόκειται για το προηγούμενο μοντέλο, che non rispondono più queste nuove disposizioni per criteri di 
amissione più severi nella κατηγορία "Universale".

Adato solo per veicoli con cureure di sicurezza a 3 punt (con roll-up fsso o) secondo lo standard UN / ECE n 16 o 
ισοδύναμο.
Συμβουλευτείτε. Στο caso di dubbio, contatare il produtore del sistema di ritenuta o il rivenditore

Osann GmbH / Gewerbestrasse 22/78244 Gottmadingen / Γερμανία Τηλ .: +49 (0) 7731/97 00 77 
Φαξ: +49 (0) 7731/97 00 55

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@osann.de

Ιστότοπος: www.osann.de
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