BS06
Isofix Taban
Kullanım Kılavuzu

Ürünü kullanmaya başlamadan
önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.
İleride referans olabilmesi için kullanma
talimatını saklayınız.

ÖNEMLİ NOTLAR
UYARI! Kullanım talimatlarını dikkatli okuyunuz.
UYARI! Oto güvenlik koltuğunda emniyet kemerinin doğru kullanımı
hayati bir önem taşımaktadır. Ürünün yan tarafında bulunan
çıkartmalarda kemerin oto güvenlik koltuğunun hangi noktalarından
geçeceğini görebilirsiniz.
UYARI! Oto güvenlik koltuğunu daha sonra da kullanmak
isteyebileceğinizden kullanım talimatlarını saklamanız son derece
önemlidir.
UYARI! Çocuğunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.
UYARI! Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı
(airbag) bulunan otomobillerde oto güvenlik koltuğu sürücü koltuğunun
yanındaki koltuğa kurularak asla kullanılmamalıdır.
 Ürünümüzü kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka
okumanız ve ürünün sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında
emniyet sağlayacağını unutmamanız gerekir.
 Oto güvenlik koltuğu yalnızca sürüş yönünün tersine olarak ve
ECE R 16 veya ona eş değer bir güvenlik standardı ile onaylanmış
3 nokta emniyet kemeri bulunan otomobil koltuklarına monte
edilerek kullanılmalıdır.
 Güvenlik koltuğu otomobilinizin ön veya arka koltuğuna kurulabilir
ancak arka koltuğa kurulumu tavsiye edilir.
 Bu ürün Avrupa emniyet standartlarının en sıkı ve en yüksek
dereceli olan ECE 44/04 standartlarına uygun olarak üretilmiş
olup, grup 0+ yani ağırlığı 0–13 kg olan çocukların kullanımına
uygundur.
 Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gözükse
bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.
 Üretici firma oto güvenlik koltuğunun emniyetini sadece orijinal (ilk)
kullanıcı için garanti eder. Orijinal kullanıcının koltuğu nasıl
kullandığını, koltuğun darbe alıp almadığını hiçbir zaman tam
olarak bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız
kesinlikle tavsiye edilmez.
 Kemerlerin üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuğunuzun
güvenliği için son derece önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.
 Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları vs. gibi objeler kaza
anında, araba içinde seyahat edenler için son derece tehlikeli
olabileceğinden bagajda muhafaza edilmelidir.



Plastik kısımlar ve diğer parçaların gözle görülmeyecek
yıpranması söz konusu olabileceğinden, oto güvenlik koltuğunun
üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanılmaması tavsiye
edilir. Güvenlik koltuğunun hareketli parçaları hiçbir şekilde
kesinlikle yağlanmamalıdır.

Diğer Talimatlar













Oto güvenlik koltuğu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır.
Koltuğun emniyetini etkileyeceğinden orijinal olmayan kılıf
kullanılmamalıdır.
Isofix taban kullanılmadığı durumlarda bile emniyet kemeri ile
bağlanmalıdır aksi takdirde acil fren durumunda araç içindeki
yolcular için tehlike yaratabilir.
İleri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil
koltuğunun bu hareketi ile veya hızla kapanan bir kapının çarpma
darbesiyle oto güvenlik koltuğunuzun hasar almadığından emin
olun ve koltuğun üzerine asla ağır eşyalar koymayın.
Güvenlik koltuğu üzerinde yapılacak her türlü yapısal değişiklik
güvenliğini ortadan kaldıracaktır.
Aracınızı güneş altında park etmek zorunda kaldığınızda, mutlaka
güvenlik koltuğunun üzerini güneşten korumak için örtün. Koltuğun
plastik ve metal parçaları ısınıp çocuğunuza zarar verebilir veya
koltuğun kılıfı güneşten solabilir.
Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka güvenlik koltuğunu kullanın.
Satın almadan önce koltuğun arabanıza uygun olup olmadığını
kontrol edin.
Uzun yolculuklarınızda molalar verin, çocuğunuzun dinlenmesini
sağlayın.
Çocuğunuza iyi bir örnek olun ve siz de mutlaka her zaman
emniyet kemerinizi takın.
Çocuğunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyin.

Otomobilinizin Emniyet Kemeri
Bu oto güvenlik koltuğu ECE R 16 standartlarında veya ona eşdeğer bir
güvenlik standardı ile onaylanmış 3 nokta emniyet kemeri olan

otomobillerde kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde 2 nokta emniyet kemeri olan
otomobillerde kullanılmamalıdır.
Bu oto güvenlik koltuğu hemen hemen tüm otomobil markalarının
koltuklarında kuruma uyumludur.
Ancak bazı koltukların emniyet
kemerleri sabitlenmiş olduğundan kurulum mümkün olmayabilir. Böyle bir
durumda kurulumu başka bir koltukta deneyin.

Isofix Tabanınızı Tanıyın:

1. Kırmızı Kilit Mekanizması

7- Ayar Düğmesi

2. Şok Emici Bar

8- Destek Bacağı

3. Mavi Kemer Geçiş Yuvaları

9- Isofix Taban

4. Oto Koltuğu Bağlantı Noktaları

10- Isofix Kilit Düğmesi

5. Gri Kilit Açma Düğmesi

11- Kırmızı Güvenlik İşareti

6. Güvenlik Bacağı

12- Bağlantı Ucu

Uygunluk:

Bağlanacak Oto/Taşıma koltuklarında yandaki Isofix işareti
vardır. Bu tabana monte edilebilecek uygun ürünler aşağıda belirtilmiştir.
Başka bir koltuğu monte etmeye çalışmayınız.
BS06 Oto/ Taşıma
Koltuğu
Kraft Mint

ECE R44/04’e göre test edilip sertifikalanmış
Grup
Ağırlık
0+
13kg

Bu güvenlik ürünü Çocuk Güvenlik Ekipmanları için Avrupa Standardı
ECE R 44/04’e göre test edilip sertifikalandırılmıştır. Bunun göstergesi
turuncu etiket ürün gövdesi üzerindedir. Bu etikette yuvarlak içinde E harfi
ve onay numarası bulunur.
Oto koltuğuna veya Isofix tabana uygun olmayan eklemeler ve
modifikasyonlar yaparsanız bu onay geçerliliğini kaybedecek ve ürün
güvenliğini kaybedebilecektir. Bu nedenle imalatçı/İthalatçı teknik servisi
dışında bir yerde ürün üzerinde değişiklik yaptırmayınız, parça
ekletmeyiniz.

ECE R44/04 oto koltukları için en güncel Avrupa Standardıdır ve
Haziran 2006’da uygulamaya geçmiştir.

Otomobilde Kullanım:

Isofix Bağlantı için Uygun Olan Şekiller:
Oto/Taşıma koltuğunuz için Isofix bağlantıya uygun olan şekilleri
aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Sürüş yönünde
Sürüş yönünün tersinde

HAYIR
EVET

Isofix bağlantı uçlarına sahip koltuklarda

EVET

Otomobilde Kurulum:
Bebeğinizin Korunması için
Bebeğiniz otomobilinizin koltuğuna bağlı oto/taşıma koltuğunda
otururken onu asla refakatsiz bırakmayınız.
 Isofix tabanın alt destek bacağının önünde herhangi bir nesne
bulundurmayınız.


Otomobilin Tüm Aksamlarının Korunması için
Ani fren veya kaza anında otomobil içindeki bağlanmamış parçalar,
objeler hatta yolcular öne doğru fırlayacaktır. Bunu daima göz önünde
bulundurun ve zararlı olabilecek objeleri bağlı tutunuz.
 Otomobilin katlanabilir koltuklarının sırt dayanakları eğilmeyecek
şekilde kilitli olmalıdır.
 Otomobildeki tüm ağır ve kesici objeler bağlanmış ve sabitlenmiş
olmalıdır.
 Tüm yolcuların emniyet kemeri takılı olmalıdır.
 Otomobilde bulunan oto/taşıma koltuğu, içinde çocuğunuz olmasa
dahi bağlı ve sabitlenmiş olarak tutulmalıdır.
Otomobilinizi Korumak için:
 Bazı otomobillerin koltukları açık renk deri gibi hassas
malzemeden yapılmıştır. Bu koltuklara oto/taşıma koltuğunu
monte ettiğinizde kumaşları zarar görebilir. Bu tip durumlarda
oto/taşıma koltuğunu monte etmeden önce kurulacağı koltuğun
zeminine bir battaniye veya benzer kumaş örterek otomobilinizin
koltuğunu koruyabilirsiniz.

Isofix Tabanın Otomobile Monte Edilmesi:



Arka kısma gelecek şok emici barı döndürerek tabanın altından
çıkarınız (3-A).
UYARI! Isofix tabanı taşırken daima şok emici barı tutunuz. Bu
kısım hareketli olduğu için elinizi sıkıştırabilir.



Otomobilin emniyet kemerini Isofix tabanın geçiş yuvalarından
geçirerek tokasına takınız (3-B ve 3-C). Bel kemerini şekil 3-C’de
gösterildiği şekilde geçiriniz.



İki ek bağlantı ucunu otomobilin koltuğunun sırt dayanağı ile alt
kısmı arasında içte bulunan demir Isofix bağlantı noktalarına
takınız (3-D).
Şok emici barı kaldırınız ve Isofix bağlantı uçlarını otomobile
monte etmiş olduğunuz ek bağlantı uçlarına hizalayınız (3-E).
Destek bacağını açarak yere değecek konuma getiriniz (3-F).






Isofix tabanı iki yanından tutarak bağlantı uçlarını koltuğa takılı
olan ek bağlantılara geçirerek monte ediniz (3-G ve 3-H)
Destek Bacağının Ayarlanması:

Bacak üzerindeki ayar düğmesine basınız ve destek bacağını yere
değene kadar uzatınız (3-I). Bacak yere sağlam basmalıdır. Şekil 3-J’deki
kurulum hatalıdır. Doğru kurulum Şekil 3-K’deki gibi olmalıdır.

Oto / Taşıma Koltuğunun Isofix Tabana Monte Edilmesi:








Bağlanacak oto / taşıma koltuğunun taşıma sapı yere dik
konumda olmalıdır (3-L konum A).
Oto / Taşıma koltuğunu Isofix taban üzerine sürüş yönünün tersine
bakacak şekilde hizalayınız ve klik sesi duyana kadar aşağı
bastırarak monte ediniz (3-M).
Isofix tabanın yanlarındaki sarı kısım gözükmüyorsa montaj doğru
yapılmıştır. Eğer bu kısım hala görünür ise oto/taşıma koltuğu tam
olarak monte edilmemiştir. Bu durumda koltuğu çıkarıp tekrar
takmanız gerekir (3-N). Hatalı kurulumlar için bakınız şekil 3-O, 3P ve 3-Q.
Monte ettiğiniz koltuğu çekerek sağlamlığını kontrol ediniz.

Oto / Taşıma Koltuğunun Isofix Tabandan Çıkarılması:

Isofix tabanın ön kısmında bulunan gri düğmeye basınız ve oto/taşıma
koltuğunu yukarı kaldırarak Isofix tabandan ayırınız.
Isofix Tabanın Otomobilden Sökülmesi:




Destek bacağını önce düğmesine basıp kısaltınız, sonra
katlayınız (4-B)
Arka Isofix bağlantılarını sökmek için bağlantı dilleri ucundaki
mandalları geri çekiniz (4-C). Bağlantı açılınca Isofix tabanı
kaldırınız ve şok emici barı kıvırarak aşağıya alınız (4-D).

Doğru Bağlantı için Kontrol Edilmesi Gerekenler:





İki arka Isofix bağlantı ucu otomobilin Isofix kancalarına geçmiş
olmalıdır (5-A).
Destek bacağı havada olmamalı ve yere sağlam basacak
uzunluğa getirilmiş olmalıdır (5-B).
Isofix tabanın iki yanındaki sarı kısımlar görünmemelidir. Koltuğun
doğru montajını teyit etmek için bu şarttır (5-C).

TEMİZLİK:
Isofix taban yıkanmamalıdır. Nemli bir bezle silinip ardından hemen kuru
bir bezle kurutulmalıdır. Paslanma riskine karşın hemen kurulanması
önemlidir.
Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım
ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım ömrü 5 yıldır.
İthalatçı Firma: ATAK Dış Tic. A.Ş.
Yetkili Servis: Atak Dış Ticaret A.Ş.
Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No: 44 Kat 1
Halkalı – İstanbul TEL : 0 212 696 25 35

FAX : 0 212 698 64 65

www.kraftbaby.com

