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       Nieprzestrzeganie ostrzeżeń 
na etykietach i w instrukcji obsługi 
może spowodować śmierć lub 
poważne obrażenia dziecka.

Fotelik dla dzieci SK800I_G23
Wzrost: 100-150cm

Instrukcja
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Uwaga !

„WAŻNE - NIE UŻYWAĆ PRZED PRZEKROCZENIEM DZIECKA 15 miesięcy (patrz instrukcje)”.

Uwaga
To fotelik podwyższający i-Size Ulepszony fotelik dziecięcy. Jest 
homologowany zgodnie z regulaminem ONZ nr 129, do użytku głównie na 
„miejscach siedzących i-Size”, zgodnie ze wskazaniami producentów 
pojazdów w instrukcji obsługi pojazdu.
W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem ulepszonego fotelika 
dziecięcego lub sprzedawcą.

SK800I_G23 Wzrost: 100-150cm i-
Size R129
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7. ISOFIX 

6.  Uchwyt 
regulacji
oparcia

1. zagłówek

2.  Ochrona
przed uderzeniem
bocznym

3.  Prowadnica
pasa biodrowego

4.  Regulator ISOFIX

5.  Regulator oparcia

9. prowadnica pasa 
barkowego

8. mały zagłówek
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Instrukcje przed montażem

?1

?1

1.  Upewnij się, że mocowania ISOFIX są w standardzie. Przeczytaj instrukcje dotyczące 
uchwytów ISOFIX w Twoim podręczniku samochodowym.

2.  Nigdy nie instaluj fotelika dziecięcego, chyba że mocowania ISOFIX odpowiadają 
klasie rozmiaru ISOFIX.

1. Fotelik dziecięcy należy zamontować na tylnym siedzeniu. 
2.  Nie montować na przednim siedzeniu pasażera, chyba że poduszka powietrzna jest 

wyłączona.
3.  Nie montuj na odwrotnym siedzeniu.
4.  Nie instaluj na dodatkowym lub dostawianym siedzeniu.
5.  Upewnij się, że Twoje mocowanie ISOFIX jest na wyposażeniu.

Uwaga: Fotelik dziecięcy może być używany tylko na siedzeniach samochodowych 
które są wyposażone w 3-punktowy pas samochodowy / mocowanie ISOFIX.

?1
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Instrukcje przed instalacją

Typ Wzrost Montaż Klasa

100-135cm 

SK800I_G23

135-150cm 

ISO/B2

Fotelik podwyższający
 I-SIZE

Fotelik podwyższający
3-punktowy pas samochodowy

+ ISOFIX

3-punktowy pas samochodowy

3-punktowy pas samochodowy
+ ISOFIX

3-punktowy pas samochodowy
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Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem SK800I_G23 Nieprzestrzeganie 
zaleceń zawartych w tej instrukcji może wpłynąć na bezpieczeństwo Twojego dziecka!

Fotelik dla dzieci powinien być instalowany i używany zgodnie z niniejszą instrukcją.

1. Nigdy nie używaj SK800I_G23 na siedzeniu, na którym aktywna jest poduszka 
powietrzna.
2. Fotelik dziecięcy powinien znajdować się z dala od korodujących elementów pojazdu.
3. Upewnij się, że wszystkie ruchome części SK800I_G23 są zawsze prawidłowo 
zablokowane na miejscu i że żadne z nich nie utknęły między ruchomymi siedzeniami lub 
drzwiami pojazdu.
4. Nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na półce w pobliżu okna, w razie wypadku 
mogą one stać się niebezpiecznymi pociskami.
5. Używaj tylko zatwierdzonych przez producenta fotelików dziecięcych SK800I_G23 i 
oryginalnych akcesoriów i nie modyfikuj produktu!
6. Nigdy nie używaj fotelika dziecięcego, jeśli jakiekolwiek części są uszkodzone lub 
zgubione. Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.
7. Nigdy nie używaj innych punktów zaczepienia nieoznaczonych w tej instrukcji. 
8. Nawet w przypadku podróży na krótkich dystansach potrzebny jest również fotelik 
dziecięcy, aby w każdej chwili zabezpieczyć dziecko w razie wypadku.
9. Chroń wszystkie części wyposażenia mocującego nie pokryte tkaniną przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec poparzeniom dziecka.
10. Nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru w foteliku, niezależnie od tego, czy jest zapięte, 
czy nie.
11. Dzieci często są bardzo ruchliwe, dlatego należy im wyjaśnić, jak ważne jest, aby 
zawsze były bezpiecznie zapięte. Dzieci muszą rozumieć, że nigdy nie powinny zmieniać 
sposobu ułożenia pasów i nigdy nie rozpinać klamry.
12. Wszyscy pasażerowie w samochodzie powinni zapinać pasy bezpieczeństwa, aby dać 
dziecku dobry przykład.
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Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i ją zachowaj.

13. Gdy fotelik jest używany w połączeniu z pasem bezpieczeństwa dla dorosłych, należy 
użyć następującego sformułowania: Nadaje się do użytku tylko w wymienionych pojazdach 
wyposażonych w 3-punktowe, homologowane zgodnie z zatwierdzonymi normami 
regulaminu EKG nr 16.
14. Zostaw sobie trochę czasu na relaks podczas długiej podróży.
15. Im ściślej pas przylega do ciała dziecka, tym będzie ono bezpieczniejsze. Upewnij się, 
że pas jest ciasno przylegający i nie jest skręcony podczas używania w samochodzie.
16. Pas biodrowy powinien być możliwie najniżej, aby zapewnić dziecku prawidłowe 
ułożenie miednicy.
17. Po wypadku fotelik należy wymienić lub przesłać do producenta w celu przetestowania 
wraz z protokołem wypadku.
18. Fotelika dla dzieci nie należy używać bez pokrowca.
19. Pokrycie z tkaniny jest ważnym elementem i zwiększa skuteczność siedzenia; dlatego 
fotelik może być używany tylko z oryginalnym pokrowcem!
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1. Umieść prowadnicę wkładki ISOFIX na miejscu przed instalacją.

2. Ściśnij przycisk regulacji ISOFIX (4) po obu stronach, aby adapter ISOFIX (7) wysunął się 

3. Ustawić SK800I_G23 w kierunku jazdy na siedzeniu samochodowym lub kanapie 
wyposażonej w uchwyt mocujący ISOFIX. Wprowadzić adapter ISOFIX (7) na uchwyt 
mocujący ISOFIX fotela samochodowego i przesunąć fotelik dziecięcy w kierunku oparcia 
fotela samochodowego, aż adapter ISOFIX (7) słyszalnie zatrzaśnie się.
Wskaźnik montażu ISOFIX wskaże kolor zielony.

4. Dociśnij oparcie fotelika do oparcia kanapy samochodu ze znaczną siłą.

Ostrzeżenie: Adapter jest prawidłowo zamocowany tylko wtedy, gdy oba kierunkowskazy 
ISOFIX są całkowicie zielone.

Montaż systemu ISOFIX

CLICK



Demontaż systemu ISOFIX
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1. Ściśnij przycisk regulacji ISOFIX (4), pociągnij, aby zwolnić adapter ISOFIX (7)

2. Ściśnij przycisk regulacji ISOFIX (4), aby wyciągnąć adapter ISOFIX (7), kiedy go nie 
używasz.
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Wzrost :100-150 cm 
Instalacja: 3-punktowy pas samochodowy

Wzrost :100-150cm
3-punktowy pas

1. Odciągnij adapter ISOFIX (7), aby go cofnąć 

2. Umieść fotelik dziecięcy na foteliku samochodowym 
w kierunku jazdy

3. Dopasuj SK800I_G23 do wzrostu dziecka, upewnij się, że 
3-punktowy pas samochodowy przechodzi przez 
prowadnice i może znajdować się na ramieniu dziecka.
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Wzrost:100-150cm
 Instalacja: 3-punktowy pas 

samochodowy4. Posadź dziecko w foteliku z oparciem, ramionami i biodrami odpowiednio opartymi. 
Wyciągnij pas samochodowy i upewnij się, że pas samochodowy przechodzi pod 
prowadnicą pasa bezpieczeństwa w biodrach (3) i pasem barkowym przechodzi przez 
górną część prowadnicy (3) i prowadnicę pasa barkowego (9).

5. Pas bezpieczeństwa nie powinien być skręcony, następnie wyreguluj naprężenie, aby 
fotelik dziecięcy był prawidłowo zamontowany.

OK



Wzrost:100-150cm 
Instalacja: 3-punktowy pas 

samochodowy + Mocowanie ISOFIX

wzrost:100-150cm
3-punktowy pas samochodowy + mocowanie ISOFIX

1. Umieść SK800I_G23 w kierunku jazdy na siedzeniu pojazdu

2. Umieść adapter ISOFIX (7) na uchwycie mocującym ISOFIX 
fotela samochodowego i przesuń fotelik dziecięcy w kierunku 
oparcia fotela samochodowego, aż do słyszalnego 
zatrzaśnięcia się ISOFIX (7). Wskaźnik bezpieczeństwa z boku 
fotelika powinien być zielony.

3. Dopasuj kołnierz SK800I_G23 do wzrostu dziecka, 
upewnij się, że 3-punktowy pas samochodowy 
przechodzi przez prowadnice i może znajdować się na 
ramieniu dziecka.

PL
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Wzrost:100-150cm Instalacja: 
3-punktowy pas samochodowy

+ Mocowanie ISOFIX
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4. Posadź dziecko  w foteliku z oparciem. Wyciągnij samochodowy pas bezpieczeństwa i 
upewnij się, że pas samochodowy przechodzi pod prowadnicą pasa bezpieczeństwa w 
biodrach (3), a pas barkowy przechodzi przez górną część prowadnicy biodrowej (3) i 
prowadnicę pasa barkowego (9).

5. Pas bezpieczeństwa nie powinien być skręcony, a następnie wyreguluj naprężenie, aby 
fotelik dziecięcy był zamontowany prawidłowo i nie trząsł się.

OK
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Naciśnij i pociągnij uchwyt regulacji pochylenia fotelika (5) i pchnij siedzisko w żądane 
położenie. Istnieją dwa stopnie odchylenia, które można ustawić w odpowiedniej pozycji 
w zależności od potrzeb Twojego dziecka.

Regulacja kąta fotelika
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Regulacja wysokości zagłówka

1. Przytrzymaj rączkę regulacji wysokości (6) i dopasuj wysokość zagłówka do 
wzrostu dziecka.

UWAGA: Wraz z regulacją zagłówka siedzisko jednocześnie dostosuje wysokość, a w 
międzyczasie pasek naramienny dopasuje się do rozmiaru dziecka.



PLZainstaluj i zdejmij osłonę boczną
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1. Instalacja: znajdź gniazdo osłony z boku fotelika, włóż klamrę bocznej listwy 
oporowej do gniazda osłony, a następnie wciśnij ją. 

2. Demontaż: pchnij boczną osłonę, przesuń w lewo. Po odblokowaniu zdejmij .

UWAGA: blokada uderzenia bocznego powinna być zamontowana w pobliżu szyby auta, 
tak aby lepiej spełniać swoją funkcję.
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Zastosowanie małego zagłówka

Wzrost: 100-150cm
Przy wzroście 100-150 cm należy używać małego zagłówka ( kołnierz )
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Konserwacja i gwarancja

Instrukcja obsługi:
1. Należy używać oryginalnego pokrowca na siedzenie i nie można go zdjąć do prania.
2. Oryginalnego pokrowca nie można zastąpić innym materiałem nie pochodzącym od 
producenta, materiał pokrycia wpływa na działanie fotelika dziecięcego.
3. Używaj oryginalnych części lub skonsultuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu 
wymiany w razie potrzeby.

Przechowywanie SK800I_G23
SK800I_G23 przechowywać w suchym miejscu i chronić przed kurzem i bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych.

Gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu, a okres gwarancji wynosi 24 miesiące (przy 
normalnym użytkowaniu zgodnie z opisem w instrukcji obsługi)

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja jest ważna tylko dla pierwotnego nabywcy i nie podlega przeniesieniu;
2. Gwarancja nie obejmuje zmian ani pogorszenia stanu produktu, które wynikają z 
normalnego użytkowania.
3. W przypadku reklamacji okres gwarancji nie podlega przedłużeniu żadnymi czynnościami 
naprawczymi wykonanymi przez producenta.
4. Po wypadku producent zapewni bezpłatną wymianę fotelika dziecięcego.
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