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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το παιδικό μας κάθισμα αυτοκινήτου Marty Isofix.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια με αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

ΧΡΗΣΗ

• Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά της Ομάδας ECE2/3. Εύρος βάρους: 15–36 
kg. Ηλικιακό εύρος: 6–12 ετών.

• Ομάδες 2 και 3είναι κατάλληλα για παιδιά με βάρος από 15 έως 36 κιλά.
Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου είναι στραμμένο προς τα εμπρός και τοποθετείται στο αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας συνδέσμους Isofix. Το 

παιδί είναι δεμένο με τη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου. Εναλλακτικά, το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να στερεωθεί 

απευθείας με τη ζώνη 3 σημείων του αυτοκινήτου χωρίς συνδέσμους Isofix.

• Συνιστούμε να τοποθετήσετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στο πίσω κάθισμα του οχήματος.
• Αυτό το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου είναι κατάλληλο μόνο για οχήματα εξοπλισμένα με σύνδεση Isofix και ζώνες 

ασφαλείας 3 σημείων σύμφωνα με το ECE R16 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές και τις μεθόδους στερέωσης:

Εγκατάσταση
κατεύθυνση

Ομάδα ECE Μέθοδος εγκατάστασης Τύπος Μέγεθος Isofix

2/3 Εμπρός Ζώνη ασφαλείας 3 σημείων αυτοκινήτου Παγκόσμιος –

Ζώνη ασφαλείας 3 σημείων αυτοκινήτου

+ Isofix
2/3 Εμπρός Παγκόσμιος –
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τοποθέτηση με ζώνη 3 σημείων (ομάδα ECE 2/3, 15–36 kg)
• Αυτό είναι ένα καθολικό παιδικό κάθισμα. Έχει εγκριθεί για γενική χρήση σύμφωνα με τον κανονισμό UN/ECE 

No. 44/04 και, ως εκ τούτου, είναι συμβατό με τα περισσότερα καθίσματα οχημάτων.
• Η σωστή εγκατάσταση μπορεί να αναμένεται εάν ο κατασκευαστής του οχήματος δηλώσει στο εγχειρίδιο του οχήματος ότι 

το όχημα είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση μιας γενικής διάταξης συγκράτησης για παιδιά της αντίστοιχης ηλικιακής 
ομάδας.

• Αυτό το παιδικό κάθισμα έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία 'Universal' υπό αυστηρότερες προϋποθέσεις από τις 
προηγούμενες εκδόσεις που δεν φέρουν αυτήν την ετικέτα.

• Είναι κατάλληλο μόνο για οχήματα με σταθερές ζώνες ασφαλείας 3 σημείων ή ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με 
συσπειρωτή ζώνης ασφαλείας, που αντιστοιχούν στον Κανονισμό UN/ECE Νο. 16 (ή σε ισοδύναμο πρότυπο).

• Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ή τον πωλητή λιανικής.

Τοποθέτηση με υποδοχές Isofix & ζώνη 3 σημείων (ECE group 2/3, 15–36 kg)
• Αυτό είναι ένα καθολικό παιδικό κάθισμα. Έχει εγκριθεί για γενική χρήση σύμφωνα με τον κανονισμό UN/ECE 

No. 44/04 και, ως εκ τούτου, είναι συμβατό με τα περισσότερα καθίσματα οχημάτων.
• Το σύστημα παιδικού καθίσματος ταιριάζει σε οχήματα με καθίσματα που επισημαίνονται ως θέσεις Isofix (για 

λεπτομέρειες, βλ. οδηγίες λειτουργίας αυτοκινήτου), η οποία ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία του παιδικού 
καθίσματος και του προσαρτήματος.

• Είναι κατάλληλο μόνο για οχήματα με σταθερές ζώνες ασφαλείας 3 σημείων ή ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με 
συσπειρωτή ζώνης ασφαλείας, που αντιστοιχούν στον Κανονισμό UN/ECE Νο. 16 (ή σε ισοδύναμο πρότυπο).

• Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ή τον πωλητή λιανικής.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά, 
προκειμένου να εγγυηθείτε την ασφάλεια του παιδιού σας. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες σε αυτό το 
εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς στο παιδί σας.

• Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να εγκατασταθεί με τους συνδέσμους Isofix και τη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων ή μόνο με τη ζώνη 

ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου με κατεύθυνση προς τα εμπρός.

• Για την εγκατάσταση του Isofix: Φροντίστε να διαβάσετε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

• Μη χρησιμοποιείτε φέροντα σημεία επαφής εκτός από αυτά που περιγράφονται στις οδηγίες και 
επισημαίνονται στο σύστημα παιδικού καθίσματος.

• Μη χρησιμοποιείτε αυτό το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στο σπίτι. Δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση στο σπίτι και, επομένως, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο σε αυτοκίνητο.

• Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στο κάθισμα οποιαδήποτε στιγμή.
• Το παιδικό κάθισμα πρέπει να αντικατασταθεί εάν εκτεθεί σε ισχυρή πρόσκρουση κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος.

• Για λόγους ασφαλείας, το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει να ασφαλίζεται στο όχημα ακόμα και όταν το παιδί σας δεν κάθεται στο 

παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.

• Να βεβαιώνεστε πάντα ότι όλες οι ζώνες που συγκρατούν τη βάση του καθίσματος στο όχημα είναι ασφαλισμένες και ότι 
όλες οι ζώνες που συγκρατούν το παιδί είναι προσαρμοσμένες στο σώμα του. Βεβαιωθείτε επίσης ότι οι ζώνες δεν είναι 
στριμμένες.

• Οι αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης πρέπει να 
ασφαλίζονται σωστά.

• Τα άκαμπτα αντικείμενα και τα πλαστικά μέρη ενός συστήματος παιδικού καθίσματος πρέπει να τοποθετούνται και να τοποθετούνται έτσι 

ώστε να μην μπορούν να πιαστούν από ένα κινητό κάθισμα ή την πόρτα του οχήματος κατά την καθημερινή χρήση.

• Είναι σημαντικό οι ζώνες που βρίσκονται χαμηλά να κρατούν τη λεκάνη σταθερά στη θέση τους. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης, το 

παιδί σας πρέπει να είναι πάντα δεμένο.

• Είναι επικίνδυνο να κάνετε αλλαγές ή προσθήκες στο προϊόν χωρίς έγκριση από την αρμόδια 
αρχή. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του 
συστήματος παιδικού καθίσματος συνδέεται επίσης με κινδύνους.

• Αυτό το παιδικό κάθισμα έχει σχεδιαστεί για νεογέννητα και παιδιά βάρους έως 36 κιλά. Μην υπερφορτώνετε ποτέ το 
παιδικό κάθισμα μεταφέροντας περισσότερα από ένα παιδιά ή επιπλέον φορτία σε αυτό.

• Το σύστημα παιδικού καθίσματος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς το κάλυμμα του καθίσματος.

• Το κάλυμμα του καθίσματος δεν πρέπει να αντικαθίσταται από άλλο κάλυμμα από αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής, 
καθώς αυτό το κάλυμμα καθίσματος είναι σημαντικό στοιχείο της απόδοσης του συστήματος συγκράτησης.



- 13 - EN
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Εμπρόσθια όψη

Υποστήριξη κεφαλιού

Οδηγός ζώνης

(ομάδα 2 + 3)
Πλευρική προστασία
δομή

Πλάτη στήριγμα

Υποδοχή Isofix
Κάθισμα

Πίσω όψη

Προσκέφαλο

προσαρμογή
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ρύθμιση του στηρίγματος κεφαλής

• Τραβήξτε το μοχλό στο πίσω μέρος του στηρίγματος κεφαλής μέχρι να ρυθμιστεί στο επιθυμητό ύψος.
• Δώστε προσοχή στο σωστό ύψος των ζωνών ώμου. Αυτά πρέπει να βγαίνουν από το κάθισμα στο 

ύψος των ώμων του παιδιού.
• Αφήστε το μοχλό και βεβαιωθείτε ότι το προσκέφαλο είναι ασφαλισμένο στη θέση του.
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Υποδοχές Isofix

• Εισαγάγετε τα βοηθήματα εισαγωγής μέσα από τη σχισμή του μαξιλαριού μεταξύ της πλάτης και του 
καθίσματος και στις βάσεις Isofix.

• Όταν το κάνετε αυτό, η επίπεδη πλευρά πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω. Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο εάν 
το όχημα έχει ήδη σταθερά τοποθετημένα βοηθήματα εισαγωγής.

• Διπλώστε τους συνδέσμους Isofix προς τα έξω κατά 180°.

• Σύρετε τους συνδέσμους Isofix στα βοηθήματα εισαγωγής και πιέστε τους μέχρι να τους ακούσετε να κλειδώνουν στη θέση 
τους.

• Οι ενδείξεις και στις δύο πλευρές αλλάζουν σε πράσινο όταν οι συνδέσεις είναι στη θέση τους.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ομάδα 2/3 (με στραμμένο προς τα εμπρός)
(Για παιδιά με βάρος 15–36 κιλά)

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ

1. Διπλώστε τους συνδέσμους Isofix προς τα έξω κατά 180°.

2. Οδηγήστε τους συνδέσμους Isofix στα εξαρτήματα σύνδεσης Isofix στο κάθισμα του οχήματος και 
βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζουν στη θέση τους. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο ενδείξεις Isofix είναι πράσινες.

3. Τώρα περάστε τη διαγώνια ζώνη μέσα από τον οδηγό ζώνης 3 σημείων του αυτοκινήτου στο στήριγμα κεφαλής 

του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου.

4. Βάλτε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.

5. Ρυθμίστε το ύψος του στηρίγματος κεφαλής έτσι ώστε το κεφάλι του παιδιού να είναι πλήρως τοποθετημένο στο 
στήριγμα κεφαλής και η διαγώνια ζώνη να εξέρχεται από τον οδηγό της ζώνης στο ύψος των ώμων του παιδιού.

6. Περάστε τη διαγώνια ζώνη και τη ζώνη κάτω από το υποβραχιόνιο και κλείστε ξανά την πόρπη της 
ζώνης 3 σημείων του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

7. Τραβήξτε τον διαγώνιο ιμάντα για να τον σφίξετε. Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες δεν είναι στριμμένοι.

Εγκατάσταση χωρίς Isofix:
Εναλλακτικά, το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στην ομάδα 2/3 μόνο με τη ζώνη 3 σημείων. Η 
σύνδεση του καθίσματος με τους συνδέσμους Isofix δεν είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά συνιστάται.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Αυτό το προϊόν έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια, την άνεση και τη λειτουργικότητα. Αφιερώστε χρόνο για 
να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για 
μελλοντική αναφορά.

Για να εγγυηθείτε τη μακροχρόνια χρήση του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου σας, μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά 
ή επιθετικά καθαριστικά. Ελέγξτε τη σταθερότητα του υφάσματος και των ραφών μετά από κάθε πλύση. Κατά το πλύσιμο του 
υφάσματος, πρέπει να τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες στην ετικέτα (δείτε παρακάτω).

Πλένεται στους 30°C,

λεπτό πλύσιμο
30 Μη σιδερώνετε

Μην λευκάνετε Να μην στεγνωκαθαριστεί

Στεγνώνουν σε χαμηλή 
θερμοκρασία

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του προϊόντος για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς, μη 
χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ζητήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστεΕξυπηρέτηση πελατών Osann στο +49 (0) 7731/970077.



www.osann.de

Osann GmbH
Gewerbestr. 22
D-78244 Gottmadingen

Τηλ.: +49 (0)7731/970077 
Φαξ: +49 (0)7731/970055
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