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Instrukcja obsługi

Cieszymy się, że nasz fotelik samochodowy może bezpiecznie towarzyszyć 
Twojemu dziecku w nowym etapie jego życia. 

Aby prawidłowo chronić Twoje dziecko, ten fotelik samochodowy musi być 
zawsze używany i montowany zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Jeśli 
masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące jego użytkowania, skontaktuj się z 
nami.

Spis treści
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1.Ważna informacja
1.Fotelik samochodowy jest odpowiedni dla dzieci 
o wzroście 76 cm-105 cm/≤18kg, i-Size-universa ISOFIX, 100 
cm-135 cm i-Size booster seat, 135 cm-150 cm siedzisko 
podwyższające.

2. Wyjmij instrukcję obsługi z torby siatkowej, która 
znajduje się wewnątrz tylnej pokrywy fotelika dziecięcego i 
uważnie ją przeczytaj.

3. Przed instalacją prosimy o dokładne zapoznanie się z 
instrukcją. Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w 
niniejszej instrukcji może mieć wpływ na bezpieczeństwo 
Twojego dziecka! Producent nie bierze odpowiedzialności za 
jakiekolwiek ryzyko w tym przypadku.

4. Nigdy nie używaj fotelika bez pokrowca. Nigdy nie używaj 
pokrowca, który nie jest zalecany przez producenta do wymiany 
starego pokrowca. Oryginalny pokrowiec stanowi integralną 
część fotelika i gwarantuje jego poprawne działanie.

5. Jeśli fotelik nie jest wyposażony w osłonę tekstylną, 
fotelik należy trzymać z dala od światła słonecznego, w 
przeciwnym razie może on być zbyt gorący dla skóry dziecka.

6. Nie używać fotelika na miejscach siedzących, w których 
jest aktywna przednia poduszka powietrzna.

7. Po wypadku lub silnej kolizji należy wymienić fotelik na 
nowy.

8. Należy upewnić się, że wszyscy pasażerowie w 
samochodzie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a przedmioty 
w samochodzie (szczególnie te ostre lub ciężkie) winny być 
zamocowane. W przeciwnym razie pasażerowie mogą się 
mocno zranić podczas hamowania awaryjnego.

9. Klamra nie może być w stanie pół zamkniętym. Zawsze  
przed użyciem należy sprawdzić, czy fotelik jest zablokowany. 
A w nagłych wypadkach dziecko może być szybko wyjęte.

10. Nie należy dokonywać żadnych zmian, uzupełnień lub 
modyfikacji systemów, które znajdują się w foteliku, w 
przeciwnym razie może to poważnie wpłynąć na 
bezpieczeństwo i funkcjonalność fotelika

11. Dokonywanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji w 
foteliku bez zgody organu udzielającego homologacji oraz 
niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania instrukcji 
obsługi dostarczonych przez producenta.



12.Nie pozostawiać dziecka w foteliku bez opieki.

13.Przechowywać fotelik z dala od substancji żrących.

14.Zawsze trzymaj fotelik dziecięcy zabezpieczony w pojeździe, 
nawet gdy nie jest zajęty, dzieci nie są pozostawiane w foteliku 
bez opieki.

15.Nie używaj fotelików z niewiadomego pochodzenia z "2 ręki".

16. Ważne jest, aby upewnić się, że pas biodrowy jest założony 
nisko i że każda osłona przed uderzeniem jest zainstalowana 
prawidłowo, tak aby miednica była mocno osadzona, pasy 
powinny być naprężone.

17. Im ściślej uprząż przylega do ciała Twojego dziecka, tym 
bezpieczniejsze będzie ono podczas jazdy samochodem. 
Podczas używania fotelika upewnij się, że uprząż jest ściśle 
dopasowana, a pasy nie są skręcone.

18.Nie używać żadnych nośnych punktów montażu innych niż te 
opisane w instrukcji i oznaczone w foteliku dziecięcym.

19. Nie należy używać fotelika skierowanego przodem do 
kierunku jazdy, gdy dziecko ma mniej niż 76 cm wzrostu.

20. Instrukcja powinna być przechowywana na foteliku 
dziecięcym przez cały okres jego użytkowania. Dbaj o nią.

21.Upewnij się, że wszystkie ruchome części fotelika są zawsze 
prawidłowo zablokowane na swoim miejscu i że żadne 
przedmioty nie znajdują się pomiędzy ruchomymi siedzeniami 
lub drzwiami.

22.Używaj fotelika prostopadle do osi poprzecznej pojazdu.

23. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na tylnej półce 
pojazdu, ponieważ w razie wypadku mogą one stanowić 
zagrożenie.

24. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące użytkowania i 
instalacji fotelika dziecięcego. Prosimy o kontakt z  
dystrybutorem.

25. Dziecięcy fotelik samochodowy nie może być używany bez 
pokrowca.
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26.W przypadku "fotelika samochodowego dla dziecka" 
użytkownik powinien również zapoznać się z instrukcją obsługi 
producenta pojazdu.

27.Fotelik dziecięcy może nie zmieścić się we wszystkich 
homologowanych pojazdach, jeśli jest używany w jednej z tych 
pozycji.
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WAŻNE - NIE UŻYWAĆ GDY DZIECKO BĘDZIE MŁODSZE 
NIŻ 15 MIESIĘCY.
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2. Cechy
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01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

13 14

18

15 16

17 19 20

Nazwa Nazwa Nazwa NazwaNr Nr Nr Nr

Zagłówek

Poduszka 
wewnętrzna

Przycisk regulacji 
szelek 

Szelki

Pasek regulacji 
szelek

ISOFIX 2gi 
przycisk blokady

Top Tether

SSP - system ochronny 
uderzenia bocznego

Hak Top Tether

Prowadnica pasa 
biodrowego

Uchwyt do regulacji 
kąta odchylenia

Przycisk blokady 
ISOFIX

Prowadnica do 
mocowania ISOFIX

SSP - blokada 
uderzenia bocznego

Mocowanie ISOFIX 

Klamra uprzęży Osłona klamry

Regulacja 
zagłówka

Prowadnica
pasa barkowego

Nakładki na szelki



3. Zwróć uwagę w samochodzie
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Prawidłowo Nieprawidłowo

Niebezpieczeństwo! Nie używać fotelika dziecięcego na siedzeniu 
pasażera z aktywną poduszką powietrzną. (Poduszka powietrzna 
może spowodować istotne obrażenia u dziecka).

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, aby fotelik mógł być 
prawidłowo używany.

Samochodowy pas 
bezpieczeństwa -
pas barkowy.

Pas biodrowy.

Dziecięcy fotelik samochodowy nie może być używany na 
przednim siedzeniu pasażera z aktywną poduszką powietrzną.

Fotelik może być używany tylko w pojazdach 
wyposażonych w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa / 
system mocowania ISOFIX.

Pas 
biodrowy



4.Regulacja i użytkowanie fotelika
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4-1 Regulacja pozycji oparcia

Znajdź uchwyt regulacji 
odchylenia oparcia 19 i 
pociągnij go do góry.

Zaciśnij: Chwyć pasek regulacyjny 10 
jedną ręką i pociągnij do przodu.

Luzowanie: Naciśnij 
przycisk regulacji 
uprzęży 09, a drugą 
ręką chwyć i pociągnij 
paski naramienne 06 
(NIE ciągnij 
ochraniaczy 
naramiennych 04) i 
pociągnij do przodu. 

4-2 Regulacja uprzęży
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4-3 Regulacja zagłówka

W górę: Pociągnij uchwyt 
regulacji zagłówka 02 do 
góry, aby wyregulować 
wysokość.

W dół: Jedną ręką 
pociągnij uchwyt regulacji 
zagłówka 02 do góry, a 
drugą dociśnij zagłówek 
01 w dół.

1. Złóż prawy i lewy język klamry i włóż do klamry uprzęży (07), po usłyszeniu KLIKNIĘCIA 
klamra zostanie zablokowana. Pociągnij przycisk szybkiej regulacji i zaciśnij paski 
naramienne (06). Dopasuj paski naramienne (06) do  odpowiedniej długości, aby zapewnić 
dziecku większy komfort patrz instrukcja pkt. 4-2, aby sprawdzić, jak odpowiednio 
wyregulować pasek.

4-4 Regulacja klamry
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4-5 Demontaż 5-punktowego systemu uprzęży

1. Zdejmij podkładki naramienne 04, oddziel złącze podkładki 
naramiennej i wyjmij podkładki naramienne.
2.  Wyciągnąć poduszkę wewnętrzną 05, zwolnij klamrę uprzęży 
07, wyciągnij osłonę klamry 08, schowaj klamrę pod tapicerką, 
schowaj pasy barkowe 06 i zatrzaski klamry razem pod tapicerką.
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4-6 Montaż i demontaż ISOFIX

1. Jeśli Twój pojazd nie jest 
standardowo wyposażony w 
prowadnice ISOFIX. Przypnij dwie 
prowadnice (wkładki) ISOFIX 20, 
które są dołączone do fotelika, 
wycięciem skierowanym do góry 
na dwa punkty mocowania ISOFIX 
C w Twoim pojeździe.

2. Naciśnij jednocześnie przycisk 
blokady ISOFIX 2nd 14 i przycisk 
zwalniający ISOFIX 15, wyjmij 
ISOFIX 16.

3. Włóż ISOFIX do dwóch punktów 
mocowania ISOFIX C, aż usłyszysz 
kliknięcie i wskaźniki będą 
całkowicie zielone.

4. Popchnij fotelik samochodowy z 
dużą siłą w stronę siedzenia- do 
oporu.

5. Potrząśnij podstawą fotelika 
samochodowego, aby upewnić się, 
że ISOFIX jest mocno zamocowany.

Uwaga：
Przed zajęciem fotelika 
dziecięcego upewnij się, że 
lewy i prawy mechanizm 
ISOFIX jest równo wysunięty.

Montaż ISOFIX 

Demontaż ISOFIX

Naciśnij równocześnie drugi 
przycisk blokady ISOFIX 14, jak i 
przycisk zwalniający ISOFIX 15, 
ISOFIX można wyjąć, gdy słychać 
kliknięcie.

C

CLICK

CLICK
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1. Wyjmij Top Tether 18 z dolnej części 
fotelika samochodowego, wyreguluj Top 
Tether naciskając przycisk regulacji N.

2. Zamocuj zaczep Top Tether 17 zgodnie z 
instrukcją obsługi samochodu, a następnie 
zaciągnij Top Tether 18 ( aż wskaźnik 
zaświeci się na zielono).

Dla dzieci o wzrosćie poniżej ≤ 87 cm, 
należy użyć poduszki wewnętrznej 05. 

Porada: Nie demontuj poduszki wewnętrznej 
do póki podróż w niej jest komfortowa.

Uwaga：
Nigdy nie używaj haka 
bagażowego do zaczepienia Top 
Tether, w razie wątpliwości 
sprawdź oznaczenia w 
samochodzie.

4-7 Użycie Top Tether

4-8 Użycie dodatkowej poduszki wewnętrznej

N

4-9 Używanie SSP (SSP jest wyposażeniem opcjonalnym)

05

Instalacja SSP
Wciśnij SSP z góry na dół do 
rowka mocującego SSP.

Wyjmowanie SSP
Wysuń SSP do góry aby móc 
go wyjąć. 

Uwaga：Uwaga, montaż SSP 
może nie być możliwy we 
wszystkich pojazdach.



2. Przełóż przez zagłówek pas Top Tether 17 
i zamontuj do zaczepu Top Teather 18 
pojazdu (patrz 4-7).
3. Ulokuj dziecko w foteliku samochodowym
za pomocą 5-punktowego systemu pasów. 

Montaż tapicerki

1.  Ustaw zagłówek w najwyższej pozycji (patrz 4-3), zdejmij 
wewnętrzną poduszkę 05.
2.  Zwolnij klamrę uprzęży 07, zdejmij nakładki na szelki 04 
i osłonę klamry 08 (patrz 4-5).
3.  Ostrożnie wyjmij poduszkę zagłówka i zdejmij resztę 
tapicerki.

1. Ustaw oparcie w najbardziej 
pionowej pozycji i ustaw zagłówek 
w najwyższej pozycji.
2. Zamontuj poduszkę zagłówka na  
i nakładkę na pasy.
3. Dopasuj nakładkę na szelki 04 i 
osłonę klamry 08.

4-10 Zdejmowanie i zakładanie tapicerki

5. Montaż

5-1 76cm-105cm(≤18kg) 

ISOFIX+TT+ system uprzęży pasów

1. Zamocuj ISOFIX 16 w punkcie 
mocowania ISOFIX w samochodzie (patrz 
4-6). 

CLICK

04

05

08

07

ISO/F2X
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1. Zdejmowanie uprzęży (patrz 4-5).
2. Pas bezpieczeństwa pojazdu S powinien 
przechodzić przez prowadnicę pasa 
barkowego 03 i krzyżować się z ramieniem 
dziecka.
3. Pas samochodowy T powinien przechodzić 
przez prowadnicę 11 i ułożyć się  na 
wysokości brzuszka dziecka.
4. Pas barkowy i pas brzuszny przechodzą 
razem przez drugą boczną prowadnicę pasa 
brzusznego 11 do mocowania pasa.
5. Zamocuj opcjonalne mocowanie ISOFIX 
16 w punkcie mocowania ISOFIX w 
samochodzie (patrz 4-6).

5-2 100cm-150cm 

Samochodowy 3-punktowy pas + 
opcjonalnie mocowanie ISOFIX do 
mocowania fotelika 
samochodowego

Uwaga：
1. Sprawdź szelki i pas samochodowy, upewnij się, że dziecko 
i fotelik samochodowy są prawidłowo i solidnie zamontowane.
2. Wskaźnik Top Tether będzie świecić na zielono, gdy zostanie 
napięty.
3. Upewnij się, że system uprzęży nie krzyżuje się ani nie skręca.
4. Użyj SSP na boku  obok okna.
5. Otwórz podstawę klapki regulacji odchylenia oparcia, aby 
wyregulować położenie odchylenia (patrz 4-1).

Uwaga：
1.  Sprawdź pas samochodowy, upewnij się, że fotelik jest 
prawidłowo i mocno zamontowany, a dziecko dobrze przypięte.
2.  Upewnij się, że pas nie jest skręcony.
3. Użyj SSP na boku od strony okna.
4. Otwórz podstawę klapki regulacji odchylenia oparcia, aby 
wyregulować położenie oparcia (patrz 4-1).

S

T

CLICK

ISO/B2
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Prać w 
temp. 
wody 

max. 30°C

Nie wybielać Nie czyścić 
chemicznie

Nie suszyć 
w suszarce 
bębnowej

Nie
prasować

30°C

6. Czyszczenie i konserwacja
Ważne wskazówki: Pokrycie tapicerskie oraz nakładki pasów 
naramiennych są integralnymi częściami fotelika i mają istotny 
wpływ na bezpieczeństwo. Nie wolno używać fotelika bez 
tapicerki i bez nakładek pasów ze względu na bezpieczeństwo 
dziecka. Tapicerka nie może być zastąpiona inną nie pochodzącą 
od producenta i nieprzystosowaną do danego modelu fotelika.

Pranie
Tapicerkę można zdjąć i prać przy użyciu łagodnych środków 
piorących, używając pralki i programu do tkanin delikatnych (30°
C, nie wirować i nie suszyć w suszarce automatycznej). Części z 
plastiku można czyścić wodą z mydłem.
Nie należy używać silnych detergentów (np. wybielaczy).
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7.Informacje

Uwaga
Jest to ulepszony fotelik spełniający wysokie normy 
bezpieczeństwa dla dzieci i-Size. Jest homologowany zgodnie z 
regulaminem ONZ nr 129, do użytku na miejscach siedzących 
zgodnych z i-Size oraz zgodnie z zaleceniami producentów 
pojazdu w instrukcji obsługi pojazdu. W razie wątpliwości 
skonsultuj się z dystrybutorem

Uwaga
Prawidłowe użytkowanie tylko wtedy, gdy homologowane pojazdy 
są wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, 
homologowane zgodnie z regulaminem nr 16 EKG ONZ lub innymi 
równoważnymi normami.
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