
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

COCOON 123+ (9-36kg) 
 

 
 

                         
 
 

 

IMPORTANT 
             Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να  
            αποφύγετε κινδύνους κατά τη χρήση και κρατήστε τες  

              για μελλοντικές αναφορές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 



Περιεχόμενα 
 
 

  
 
 
δεν έχει τοποθετηθεί σωστά Θα  
Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και σωστά. Αν το 
κάθισμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και το παιδί σας δεν είναι δεμένο σωστά, τότε το 
παιδί σας και άλλοι επιβάτες διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση 
ατυχήματος. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 



 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά ΠΡΙΝ την τοποθέτηση του 
παιδικού καθίσματος. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα  
σε καθίσματα του οχήματος με ενεργό αερόσακο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα σε  
καθίσματα του οχήματος με πλαϊνή κατεύθυνση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τίποτα, όπως  
ένα μαξιλάρι ή παλτό, να αυξήσει το παιδικό κάθισμα από το κάθισμα του συνοδηγού. Σε 
περίπτωση ατυχήματος το παιδικό κάθισμα και οι ζώνες ασφαλείας του αυτοκινήτου σας 
δεν θα είναι σε θέση να προστατεύσουν το παιδί σας τόσο καλά όσο θα έπρεπε.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το παιδικό κάθισμα στο σπίτι. Δεν σχεδιάστηκε για 
οικιακή χρήση και πρέπει να μόνο στο αυτοκίνητο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε ή να 
προσθέσετε σε οποιοδήποτε μέρος του παιδικού καθίσματος, ή αλλάξετε τον τρόπο 
καλωδίωσης στα καθίσματα του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά υλικά από 
τον κατασκευαστή. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη, ακόμη και για μικρά 
διαστήματα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην αφήνετε χαλαρά αντικείμενα, όπως αποσκευές και βιβλία, στο πίσω 
μέρος του αυτοκινήτου σας. 
Πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα, γιατί αν πρέπει να σταματήσει το αυτοκίνητό σας 
ξαφνικά τα χαλαρά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Μεγάλα 
και βαριά αντικείμενα αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε τα πτυσσόμενα καθίσματα επιβατών λυμένα. Αν πρέπει να 
σταματήσετε το αυτοκίνητό σας ξαφνικά ένα χαλαρό πίσω κάθισμα θα μπορούσε να 
τραυματίσει το παιδί σας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ επιτρέπετε το παιδί να παίζει η να ρυθμίζει το παιδικό κάθισμα. 
ΝΑ σκεπάζετε το παιδικό κάθισμα αν το αυτοκίνητό σας έχει απομείνει σε άμεσο ηλιακό 
φως. Εξαρτήματα μπορεί να έχουν ζεσταθεί σε ηλιόλουστο καιρό και το κάλυμμα μπορεί να  
ξεθωριάσει.  
Να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα δεν παγιδεύτηκε από αναδιπλούμενο κάθισμα του 
συνοδηγού ή στην πόρτα του αυτοκινήτου σας. 
Να βεβαιωθείτε ότι έχετε φορέσει στο παιδί σας πριν από κάθε ταξίδι, την κατάλληλη 
ένδυση για την εποχή που ταξιδεύετε.  
Φυλάσσετε το παιδικό κάθισμα σε ασφαλές μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται. Αποφεύγετε 
να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του και μην αποθηκεύετε κοντά σε άμεσες πηγές 
θερμότητας ή σε άμεσο ηλιακό φως. 
Να ασφαλίσετε πάντα το παιδικό κάθισμα, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται από το παιδί 
σας. 
Να είστε σίγουροι ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο όχημα είναι σωστά δεμένοι. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Το παιδικό κάθισμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με ιμάντα λεκάνης και 
διαγώνια ζώνη ασφαλείας (που εγκρίθηκε με τον κανονισμό ΟΕΕ/ECE No. 16 ή με άλλα 
αντίστοιχα πρότυπα). 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 



Χαρακτηριστικά Καθίσματος 
 
 
 

 
1. Ρυθμιστής προσκέφαλου 

2. Άξονας και Ασφάλεια 
3. Βάση 

4. Ασφάλεια συσκευής 
5. Ετικέτα Οδηγός 

6. Ζυγός ζώνης 
7. Εσωτερικός οδηγός ζώνης (9-18 κιλά) 

8. Πρόσθετη βάση 
9. Οδηγός ζώνης λεκάνης (15-36 κιλά) 

10.  Κέλυφος 
11.  Οδηγός διαγώνιας ζώνης (15-36 κιλά) 

12.  Κάλυμμα 
 
 

 

 
  

 
 
 
 



Χαρακτηριστικά Καθίσματος 
 
 
 

 
 

14. Υποδοχές ζώνης 
15. Μαξιλαράκια ζώνης 

16. Ζώνη ασφαλείας 
17. Πόρπη 

18. Συσκευή ρύθμισης 
19.  Χερούλι ρύθμισης 
20.  Λουρί ρύθμισης 

21.  Κάλυμμα ρύθμισης 
22.  Κάλυμμα πόρπης 

23.  Μεταλλικό κούμπωμα ζώνης 
24.  Οδηγίες χρήσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Χρήση στο όχημα  
 
 

Κίνδυνος! Εάν το παιδί σας προσδεθεί στο κάθισμα του οχήματος μόνο μία 
ζώνη 2 σημείων, αυτός ή αυτή θα μπορεί να υποστεί σοβαρούς 

τραυματισμούς που ενδέχεται να οδηγήσουν σε θάνατο. 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια ζώνη 2 σημείων! (1) 

 
 
 

 
 
 

Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου σας μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια σε όλες 
σχεδόν τις θέσεις του αυτοκινήτου, με τις υπάρχουσες ζώνες ασφαλείας. Ωστόσο, σε 
ορισμένα καθίσματα του αυτοκινήτου οι ζώνες είναι στερεωμένες πολύ μπροστά και 
η σωστή τοποθέτηση δεν είναι δυνατή. Αν αυτή είναι η περίπτωση, δοκιμάστε ένα 

άλλο κάθισμα αυτοκινήτου. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πόρπη της ζώνης του αυτοκινήτου μπορεί να είναι 

πολύ μεγάλη και ως εκ τούτου βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά σε σύγκριση με τη βάση 
του προϊόντος. 

Έτσι, το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου δεν μπορεί να τοποθετηθεί ασφαλής. Αν αυτή 
είναι η περίπτωση, να επιλέξετε μια άλλη θέση στο αυτοκίνητο. 

 

14. 
 

Χ 
 
 
 
 
 
 



Χρήση στο όχημα  
 

 
 

Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου (2) 
 

Στραμμένο προς τα εμπρός, κατεύθυνση κυκλοφορίας                        Ναι 

Στραμμένο προς τα πίσω, αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας           Όχι 
Όχημα με ζώνες ασφαλείας 2 σημείων                                                    Όχι 
Όχημα με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων                                                    Ναι 
Κάθισμα, δίπλα στον οδηγό                                                                       Όχι 
Πίσω κάθισμα                                                                                               Ναι 
Πίσω κάθισμα στο κέντρο με ζώνες 3 σημείων                                      Ναι 

 
      (Παρακαλούμε προσέξτε τη σχετική ρύθμιση στη χώρα σας) 
 
 
1) Η χρήση επιτρέπεται σε ένα προς τα πίσω στραμμένο (αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας) 

κάθισμα του οχήματος (π.χ. σε κλούβα ή minibus) μόνο εάν το κάθισμα αυτοκινήτου έχει 
επίσης εγκριθεί για χρήση από ενήλικες. Αυτό το κάθισμα μπορεί να είναι σχετικά στον 
τομέα της επίδρασης του αερόσακου. 

2) Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να έχει εγκριθεί με το πρότυπο ECE R16 ή συγκρίσιμου 
επιπέδου (δείτε την ετικέτα της δοκιμής σε ζώνη με ένα Ε ή e σε έναν κύκλο). 

3) Αν υπάρχει ένας αερόσακος: σύρετε πίσω σε όλη τη διαδρομή ή σχεδόν έτσι, να τηρηθούν 
όλες οι οδηγίες στο εγχειρίδιο του κατόχου του οχήματος. 

4) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θέσεις του οχήματος με ζώνες ασφαλείας 2 σημείων. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Τοποθέτηση (9-18 κιλά)  
 

 

Αυτό παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρεις 
θέσεις. (Α) 
 
Κατά την εγκατάσταση του καθίσματος 
αυτοκινήτου, ακολουθήστε τις οδηγίες 
εγκατάστασης για τη ζώνη ασφαλείας 3 
σημείων που περιγράφηκαν 
παραπάνω. Μια ζώνη ασφαλείας 3 
σημείων παρουσιάζεται στο σχήμα Β 
 
Τοποθετήστε το σύστημα συγκράτησης 
για παιδιά στην πιο πλάγια θέση 
πατώντας τη λαβή ρύθμισης κάτω από 
το κέλυφος. Γυρίστε τη λαβή του άξονα  
προς τα έξω. (C-1) 
 
Τραβήξτε τον άξονα μακριά από το 
παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου. (C-2) 
 
Στη συνέχεια, τραβήξτε την πλάτη του 
καθίσματος. (C-3) 
 
Τοποθετήστε τη ζώνη ασφαλείας του 
οχήματος πίσω από τη μέση και επάνω 
του παιδικού καθίσματος και ασφαλίστε 
την  στην πόρπη στο κάθισμα του 
αυτοκινήτου. 
Το κάθισμα θα πρέπει να καθορίζεται 
από δύο ιμάντες σε δύο κατευθύνσεις. 
Μία ζώνη από την κορυφή του 
καθίσματος και το άλλο είναι σε 
οριζόντια θέση. (C-4) 
 
Ασφαλίστε τους δύο ιμάντες της ζώνης 
του αυτοκινήτου στην κεντρική πόρπη. 
(C-5) 
 
Τραβήξτε τους ιμάντες του αυτοκινήτου 
τώρα για να σφίξουν (ιμάντα λεκάνης 
και ιμάντα ώμου), χρησιμοποιήστε τις 
υποδοχές  της συσκευής στην πλάτη 
για να στερεωθούν έτσι ώστε να μην 
μπορούν να κινηθούν. (C-6) 
 
Βάλτε το σώμα του καθίσματος πίσω 
στην αρχική του θέση και στερεώστε 
την πλάτη του καθίσματος με τον 
μεταλλικό άξονα. Τώρα ασφαλίστε την 
ασφάλεια του άξονα. (C-7) 



Τοποθέτηση (9-18 κιλά)  
 
 

 

 
 



Τοποθέτηση (9-18 κιλά)  
 

 

 
 
 

 

Χαλαρώστε τον ιμάντα πατώντας το κουμπί 
ρύθμισης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του 
συστήματος συγκράτησης, στη συνέχεια, τραβήξτε 
τους ιμάντες ώμου προς τα εμπρός. (D-1) 
 
Χαλαρώστε τους ιμάντες από την πόρπη πατώντας 
το κόκκινο κουμπί και σύροντας τις γλώσσες έξω. 
Μετακινήστε τους ιμάντες πρόσδεσης προς τις 
πλευρές του συστήματος συγκράτησης. (D-2) 
 
Τοποθετήστε το παιδί εντός του συστήματος 
συγκράτησης. Τοποθετήστε τους ιμάντες 
πρόσδεσης γύρω από το παιδί. Στη συνέχεια, 
ασφαλίστε τις γλώσσες από τους ιμάντες στην 
πόρπη, μέχρι να ακουστεί κλικ. (D-3) 



Τοποθέτηση (9-18 κιλά)  
 
 

Μετακινήστε το προσκέφαλο επάνω ενώ οι ιμάντες πρόσδεσης ώμου θα μετακινηθούν 
αυτόματα, έτσι ώστε το κεφάλι να είναι τοποθετημένο στο κέντρο. Όταν το προσκέφαλο είναι 
στη σωστή θέση, αφήστε τον ρυθμιστή του προσκέφαλου και βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδώσει 
στη θέση του. (D-4) 
 
Τραβήξτε αργά το λουράκι ρύθμισης για να σφίξετε τους ιμάντες γύρω από το παιδί. (D-5) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
 
1. Όσο σφιχτοί είναι οι ιμάντες γύρω από το παιδί, τόσο καλύτερη είναι η προστασία. 
 
2. Βεβαιωθείτε ότι η σωστή πλευρά των μαξιλαριών του ιμάντα είναι στους ώμους του παιδιού 
σας. 
 
3. Οι ζώνες δεν πρέπει ποτέ να είναι στρεβλωμένες. 
 
4. Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε το κλικ στα τμήματα της πόρπης, ξεκλειδώσετε την πόρπη 
πατώντας το κόκκινο κουμπί και προσπαθήστε ξανά. 
 
5. Εάν δεν είστε σε θέση να στερεώσετε τους ιμάντες της ζώνης σωστά ή να τους σφίξετε 
σφιχτά, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή σας. 
Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 
Χαλαρώστε τον ιμάντα πατώντας το κουμπί του ρυθμιστή ιμάντα, ενώ τραβάτε τους ιμάντες 
ώμου ταυτόχρονα προς τα εμπρός όσο το δυνατόν περισσότερο. (Ε-1) 
 
Απελευθερώστε τη πλάτη από τη βάση του καθίσματος, περιστρέφοντας την ασφάλεια του 
άξονα και τραβώντας τον άξονα έξω από τις υποδοχές. (Ε-2) 

 

        
 
 
 
 



Τοποθέτηση (15-36 κιλά)  
 
 

Ελευθερώστε τους ιμάντες από τον μεταλλικό ζυγό, ο οποίος βρίσκετε ανάμεσα στην πλάτη και 
τη βάση του παιδικού καθίσματος. (Ε-3) 
 
Βγάλτε το κάλυμμα του προσκέφαλου, για να δείτε το βιδωτό καπάκι (βλ. E-5) στο πίσω μέρος 
του προσκέφαλου. Τώρα ξεβιδώστε τη βίδα (βλ. E-4) στο πίσω μέρος του προσκέφαλου.  
 
Στη συνέχεια, καταργήστε την εγκατάσταση του άξονα και ιμάντα ώμου. Αφού έχετε κάνει αυτό 
το βήμα, το προσκέφαλο μπορεί να άρει περισσότερο από πριν. (Ε-5) 
 
 Τραβήξτε τους ιμάντες μέσω του κελύφους και την κάλυψη στο μπροστινό μέρος του 
συστήματος συγκράτησης. (Ε-6). 
 

                  
 

 
 
 
 



Τοποθέτηση (15-36 κιλά)  
 
 

 
 

 

 
 

Αφαίρεση Πόρπης (E-7) 
 
 1. Εντοπίστε τη μεταλλική αγκράφα στο 
κάτω μέρος του κελύφους. 
 2. Τραβήξτε τις αγκράφες μακριά από το 
σύστημα συγκράτησης για να χαλαρώσουν 
3. Γυρίστε την ασφάλεια, έτσι ώστε η μικρή 
πλευρά να περάσει από τη εσοχή στο 
κέλυφος συγκράτησης. 
 4. Σπρώξτε την ασφάλεια στα ανοίγματα 
του κελύφους και του καπακιού, στην 
κορυφή του συστήματος συγκράτησης. 
 5. Καταργήστε την εγκατάσταση του 
συστήματος καλωδίωσης. 



Τοποθέτηση (15-36 κιλά) 
 

  
 

 
 
 
 
 

Τοποθετήστε το σύστημα συγκράτησης 
για παιδιά στραμμένο προς τα εμπρός 
στο κάθισμα του οχήματος στην πλήρη 
όρθια θέση. Βάλτε το παιδί σας στο 
παιδικό κάθισμα. Μετακινήστε το 
προσκέφαλο έτσι ώστε το κεφάλι να 
είναι τοποθετημένο στο κέντρο. Όταν το 
προσκέφαλο είναι στη σωστή θέση 
αφήστε το ρυθμιστή του προσκέφαλου 
και βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδώσει στη 
θέση του. (F-1) 
 
Τραβήξτε τη ζώνη του καθίσματος του 
οχήματος προς τα έξω. Τοποθετήστε 
τον ιμάντα ώμου στις υποδοχές του. 
Τώρα περάστε τον ιμάντα λεκάνης 
μέσα από τις κόκκινες υποδοχές. Δέστε 
το παιδί σας σωστά και ασφαλίστε την 
ζώνη στην πόρπη του οχήματος. 
Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας δεν 
είναι στρεβλωμένη  και είναι τεντωμένη 
σωστά. (F-2) 
 
Κατά την ασφάλεια της πόρπης πρέπει 
να ακουστεί το κλικ. (F3) 
 
Ελέγξτε τη θέση της πόρπης της ζώνης 
ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι δεν 
τραβιέται γύρω από το παιδικό κάθισμα 
πάνω στο κόκκινο οδηγό της ζώνης 
κάτω του υπογαστρίου. (F-4) 
 
Εισάγετε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης 
του οχήματος μέσω του άνω οδηγού 
ιμάντα στην αντίθετη πλευρά της 
πόρπης. (F-5) 



Εισαγωγή  
 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Το κάλυμμα και τα μαξιλαράκια στήθους είναι 
χαρακτηριστικά ασφαλείας.  
Το παιδικό κάθισμα πρέπει να χρησιμοποιείται με το κάλυμμα του 
καθίσματος. 
 
Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί με ένα ήπιο απορρυπαντικό, 
χρησιμοποιώντας τον κύκλο του πλυντηρίου για ευαίσθητα ρούχα 30 βαθμούς. Μην 
στροβιλίσετε και να στεγνώνετε ποτέ σε ένα ηλεκτρικό στεγνωτήριο ρούχων (το 
ύφασμα μπορεί να διαχωριστεί από το σφουγγάρι). 
 Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με νερό και σαπούνι. Μην 
χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά (όπως διαλύτες). 
 Ένα κάλυμμα αντικατάστασης είναι καλό να το έχετε ως ρεζέρβα ή επικοινωνήστε 
με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του προμηθευτή σας.  
Σας συμβουλεύουμε ότι τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου δεν πρέπει να 
αγοράζονται ή πωλούνται μεταχειρισμένα. Παρακαλούμε απορρίψτε τέτοια 
καθίσματα για την ασφάλεια του παιδιού σας. Μετά από ένα ατύχημα, το παιδικό 
κάθισμα και οι ζώνες ασφαλείας του αυτοκινήτου σας θα πρέπει να 
αντικατασταθούν. Παρόλο που μπορεί να φαίνονται χωρίς ζημιά. Εάν συμβεί ένα 
άλλο ατύχημα, το παιδικό κάθισμα και οι ζώνες ασφαλείας του αυτοκινήτου σας 
μπορεί να μην είναι σε θέση να προστατεύσουν το παιδί σας τόσο καλά όσο θα 
έπρεπε. 
 

Καθαρισμός της Πόρπης (3) 
Εάν ένα παιδί τρώει και πίνει, ενώ βρίσκετε στο σύστημα συγκράτησης, η πόρπη 
μπορεί να χρειαστεί να ελεγχτεί και να καθαριστεί περιοδικά από συσσωρευμένα 
υπολείμματα ή αποξηραμένα υγρά. 
 Ξεπλύνετε σχολαστικά, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό η αφήστε την συσκευασία όλη 
τη νύχτα, αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό για να μουλιάσει τα 
αποξηραμένα σημεία.  
Μην αποσυναρμολογείτε ή επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, οποιοδήποτε 
μέρος του καθίσματος κατά τον καθαρισμό. Μην λιπαίνετε ή λαδώνετε οποιοδήποτε 
μέρος του καθίσματος. 

 
 



Εισαγωγή  
 
 
 

 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση του καλύμματος (4) (5) (6) 
  

1. Ξεβιδώστε τον οδηγό ζώνης της λεκάνης με κατσαβίδι (4). 
2. Μετά το ξεβίδωμα σε κάθε πλευρά του καθίσματος, ο οδηγός της 
ζώνης μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από το κάθισμα (5). 
3. Βγάλτε το ελαστικό περιθώριο του καλύμματος από τα άγκιστρα κάτω 
από τα άκρα του παιδικού καθίσματος (6).  
4. Για τα υπόλοιπα βήματα, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες από 
την Ε-1 έως Ε-7 

 

 
 

 
 



Εγγύηση 
 

Εγγύηση 
 
Τα προϊόντα μας είναι προσεκτικά σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και 
δοκιμασμένα. 
Ωστόσο, θα πρέπει αυτό το προϊόν να αποδειχτεί ελαττωματικό μέσα σε 12 
μήνες από την αγορά του, λόγω σφάλματος υλικού ή κατασκευής. 
Παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν στην αρχική συσκευασία του. Τότε, 
κατά την κρίση μας, είτε θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα αντικατασταθεί με το 
ίδιο ή παρόμοιο προϊόν. 
Για την εγγύηση θα απαιτηθεί απόδειξη αγοράς. Σας συνιστούμε να 
διατηρήσετε την απόδειξή σας και να την επισυνάψετε σε αυτό το 
εγχειρίδιο.  
Θα πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος. Το προϊόν μας δεν φέρει 
καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από την κατάχρηση, κακή 
χρήση ή αμέλεια. Αυτή η εγγύηση δεν μεταβιβάζεται και ως εκ τούτου, δεν 
εφαρμόζεται σε προϊόντα από δεύτερο χέρι. 
Τα νόμιμα δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση. 
 

Σε περίπτωση αμφιβολίας 
Όλα τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου δεν ταιριάζουν σε όλα τα 
αυτοκίνητα. Για συμβουλές σχετικά με την καταλληλότητα του αυτοκινήτου 
σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή καλέστε το κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών μας. 
Το προϊόν μας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την επαφή με τα 
καθίσματα του οχήματος σας καθ 'όλη την εξέλιξη της χρήσης, δεν μπορεί 
να αποδεχτεί την ευθύνη για ζημιές που συμβαίνουν στα καθίσματα του 
οχήματος ή ζώνες ασφαλείας. 
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