BS09-T2
Travel Fit Oto Güvenlik Koltuğu
Kullanım Kılavuzu

Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan
önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice
okuyunuz.
İleride referans olması için kullanma talimatını
saklayınız.

Tanıtım
Değerli Aileler
Ürün seçiminiz için sizi tebrik ederiz.
Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz
içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar.
Oto güvenlik koltuğunun fonksiyonlarından en iyi şekilde yararlanabilmek için
kullanmadan önce, çocuğunuzun boyuna ve kilosuna uygun olarak ayarlamaları yapınız.
Araştırmalar çok sayıda oto güvenlik koltuğunun kurulumlarının yanlış yapıldığını ortaya
koymuştur. Bu yüzden lütfen zaman ayırıp, tüm kullanım talimatını okuyun ve koltuğu
talimatlara uygun olarak kurun ve kullanın. Oto güvenlik koltuğu ancak kullanma
talimatına uygun kurulum ve kullanımda maksimum güvenlik sağlar.
Araştırma-geliştirme ekibimiz tarafından yürütülen çalışmalar, kullanıcı testleri ve
müşteri geri bildirimleri çocuk güvenliği alanında son derece güncel donanıma sahip
olduğumuzu göstermiştir. Ürünün kullanımına ait herhangi bir sorunuz veya sorununuz
olursa lütfen tereddüt etmeden bizimle irtibata geçiniz.

Önemli Notlar
UYARI! Kullanım talimatlarını dikkatli okuyun.
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 yönünde olan 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 II-III yani ağırlığı 15-36 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.
*Oto güvenlik koltuğu 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.

Koltuğun Parçaları

Baş Dayanağı

Kol Dayanağı

Uyuma Pozisyonu için
Arka Destek Ayar Mandalı

Baş Dayanağı Ayar Mandalı

Omuz Kemeri Geçiş Yuvası

Koltuk Gövdesi

Bel Kemeri Geçiş Yuvası
Uyuma Pozisyonu Arka Desteği

Kurulum

Kurulum sadece ileri dönük biçimde yapılabilir. Eğer ön koltukta aktif hava
yastığı yoksa şoför koltuğu dışında her koltuğa bağlanabilse de arka koltuğa
takılması önerilir.

Omuz Kemeri
Bel 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.

Baş Dayanağının Ayarlanması:

Baş dayanağı ayar mandalı vasıtasıyla baş
dayanağını çocuğunuza en uygun olan yüksekliğe
ayarlayınız.

Baş Dayanağı Çok
Yüksek

Baş Dayanağı Çok
Alçak

Baş Dayanağı
Doğru Konumda

Emniyet kemerinin çapraz olan omuz kısmı yukarıda soldaki şekilde gösterilen
yeşil bölge içinde olmalıdır. Bel ve omuz kemerleri oto koltuğundaki
yuvalarından geçmelidir. Bel kemeri kol dayanağının altından geçmelidir.

Uyuma Pozisyonu:

Ön tarafın altındaki arka destek ayar mandalını çekerken arka desteği uzatarak
Koltuğu uyku pozisyonuna alabilirsiniz. Uyuma pozisyonunda koltuk eğimi
değişir. Alttaki resimde normal pozisyon ve uyuma pozisyonunun farkını
görebilirsiniz.

Normal Pozisyon

Uyuma Pozisyonu

Koltuğun Otomobilden Sökülmesi:




Otomobil emniyet kemerini çözüp kemeri oto koltuğundaki geçiş
yuvalarından çıkarınız.
Koltuğu otomobil koltuğundan kaldırarak ayırınız.

Kılıfın Çıkarılması:

1-Koltuk tabanının kılıfını cırt-cırtlarını açarak çıkarınız.
2-Sırt dayanağı kılıfını yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi çıkarınız.
3-Elastik bağlantı bantlarını çıkarınız.

DİKKAT!
Koltuk kılıfı bir güvenlik gerecidir. Oto koltuğunu asla kılıfı olmadan
kullanmayınız. Başka marka ürünlerin kılıfını takarak çocuğunuzun
güvenliğini riske atmayınız. Orijinal kılıf dışındaki kılıfların
kullanılması, oto koltuğunuzun çocuğunuzu tam anlamıyla
korumasını engelleyebilir.
TEMİZLİK:
Koltuktan çıkarılan kılıf soğuk su ve renk açmayan bir sabun kullanılarak
elde yıkanabilir. Koyu renk kumaşların yıkama sonrası hafif renk atması
olasıdır. Yıkama esnasında deterjan, leke çıkarıcı, veya benzeri temizlik
malzemeleri kullanılmamalı ve yıkanan kılıf kurutma makinesinde
kurutulmamalıdır. Kuru temizleme yapılmaz.

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

Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım
ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

UYARI!
1-Bu koltuk evrensel bir bebek ürünüdür. 44,04 standartlarına uygun olarak
üretilmiştir. Otomobillerin hepsine olmasa da büyük bir çoğunluğuna
uyumludur.
2-Eğer otomobilin koltuklarının, evrensel bir oto koltuğunun monte
edilmesine uygun olduğu, otomobilin kullanım kılavuzunda belirtilmişse
doğru bir kurulum yapılabilir.
3-Bu otomobil koltuğu daha eski otomobil koltuğu modellerine oranla daha
sıkı testlerden geçerek evrensel ibaresini kazanmıştır.
4- Herhangi bir konuda şüpheniz varsa yetkili servisle irtibat kurunuz.
5-Kullanım kılavuzuna uyulmaması nedeniyle oluşan arızalar garanti
kapsamına girmez.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde
oluşabilecek sorunlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım /
onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.
ÜRÜN GARANTİSİ 2 YILDIR.
İthalatçı Firma: Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat:20 D:78 Esentepe-IstanbulTürkiye
Tel: (0212) 211 74 00
Yetkili Servis: Atak Dış Ticaret A.Ş.
Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No.44 Kat: 1 Halkalı – İstanbul
Tel: (0 212) 696 95 42

www.kraftbaby.com

