
Αγαπητοί γονείς, 
 
Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την αγορά του παιδικού καθίσματος Avionaut Kite. 
Το παιδικό κάθισμα Avionaut Kite συμμορφώνεται με τα αυστηρότερες προδιαγραφές ECE R 
44/04  
και είναι κατάλληλο για παιδιά με βάρος από 0 έως 13 κιλά. 
Το παιδικό κάθισμα Avionaut Kite εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια μόνο όταν χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του. 
 
Φωτό εξωφύλου: 
1. κέλυφος 
2. ετικέτα πληροφοριών 
3. ετικέτα service 
4. υπόστρωμα 
5. επωμίδες ζωνών 
6. πόρπη 
7. κουμπί ρύθμισης ζωνών 
8. ιμάντας ρύθμισης ζωνών 
9. άνω σημείο στήριξης ζώνης αυτ/του 
10.πίσω σημείο στήριξης ζώνης αυτ/του 
11. σήμα ασφαλείας 
12. κουμπί ρύθμισης χειρολαβής 
13. σκίαστρο 
14. υφασμάτινο κάλυμα 
15. ζώνες καθίσματος 
16. χειρολαβή μεταφοράς 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
• Το παιδικό κάθισμα Avionaut Kite μπορεί να εγγυηθεί τη μέγιστη ασφάλεια για το παιδί 
σας, μόνο όταν χρησιμοποιείται  
σωστά και σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του. 
• Το παιδικό κάθισμα Avionaut Kite μπορεί να τοποθετηθεί στο εμπρόσθιο ή στο οπίσθιο 
κάθισμα επιβατών, αλλά πάντα κοιτώντας προς τα πίσω. 
• Μην χρησιμοποιείται το παιδικό κάθισμα Avionaut Kite σε κάθισμα εξοπλισμένο με 
αερόσακο ασφαλείας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι  
πολύ επικίνδυνο για την ασφάλεια του παιδιού. 
• Όταν χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα Avionaut Kite σε κάθισμα με πτυσόμενη πλάτη, η 
πλάτη θα πρέπει να είναι σταθερά ασφαλισμένη. 
• Το παιδικό κάθισμα Avionaut Kite θα πρέπει να είναι πάντα δεμένο με τις ζώνες του 
αυτ/του, ακόμα και όταν είναι άδειο. 
• Δεν πρέπει ποτέ να τροποποιείτε, να αφαιρείτε ή να προσθέτετε οτιδήποτε στο παιδικό 
κάθισμα Avionaut Kite. 
• Μην χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα Avionaut Kite χωρίς το υφασμάτινο κάλυμμα. Μην 
ανικαταστήσετε το υφασμάτινο κάλυμμα  
με άλλο διαφορετικό του αυθεντικού, γιατί θα μειώσει την ασφάλεια που παρέχει το 
κάθισμα. 
• Σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένο παιδικό κάθισμα, γιατί δεν θα 
είστε σίγουροι για την κατάσταση του καθίσματος. 
• Θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο ελεύθερο αντικείμενο στο αυτ/το, που 
θα μπορούσε να μετακινηθεί και να τραυματίσει το παιδί 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σε ένα φρενάρισμα για παράδειγμα. 



• Σιγουρευτείτε ότι όλα τα αντικείμενα και οι αποσκευές στο αυτοκίνητο είναι σταθερά  
ασφαλισμένα. 
• Ένα παιδικό κάθισμα, κατά τη χρήση του οποίου συνέβη κάποιο ατύχημα, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί άμεσα. 
• Ποτέ μην αφήνετε το παιδί μέσα στο κάθισμα χωρίς επίβλεψη, είτε εντός είτε εκτός 
αυτοκινήτου. 
 
 
Ι. Τοποθετώντας το παιδί στο παιδικό κάθισμα Avionaut Kite (σχέδια A-F) 
 
• Πατώντας το κόκκινο κουμπί απελευθερώνετε τις ζώνες από την ασφάλεια της πόρπης. 
• Βάλτε το παιδί στο παιδικό κάθισμα Avionaut Kite, δέστε τις ζώνες του καθίσματος και 
ρυθμίστε το μήκος τους. 
• Βεβαιωθήτε ότι το παιδί είναι σωστά τοποθετημένο στο κάθισμα και ότι το σώμα του 
παιδιού εφαρμόζει σωστά στο στρώμα του καθίσματος. 
• Οι ζώνες πρέπει να περνούν από τους ώμους του παιδιού. 
• Οι πλαστικές άκρες των ζωνών πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους. 
• Ακολούθως τοποθετήστε τις ενωμένες άκρες των ζωνών στην πόρπη, μέχρι να ακούσετε το 
χαρακτηριστικό κλικ της ασφάλισης των ζωνών. 
• Τραβήξτε τον ιμάντα ρύθμισης του μήκους των ζωνών στο μπροστινό μέρος του 
καθίσματος, ώστε να σιγουρευτείτε ότι οι ζώνες συγκρατούν 
σφιχτά αλλά χωρίς να ενοχλούν, το παιδί. 
 
Ρύθμιση των ζωνών 
 
Το μήκος των ζωνών πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού σας. Οι ζώνες 
πρέπει να περνούν από τις εγκοπές, της πλάτης του καθίσματος, 
που βρίσκονται πιο κοντά στους ώμους του παιδιού. 
Όλες οι ζώνες ασφαλείας, αυτές που συγκρατούν το κάθισμα στο αυτοκίνητο και αυτές που 
δένουν το παιδί στο κάθισμα, πρέπει να είναι επαρκώς  
τεντωμένες και να μην έχουν μπλεχτεί ή περιστραφεί. 
Ρυθμίστε τις ζώνες ως εξής: 
 
α) Χαλάρωση ζωνών: Πατώντας το κουμπί στο εμπρός μέρος του καθίσματος τραβήξτε τις 
ζώνες ώστε αυξήσετε το μήκος τους. 
β) Σφίξιμο ζωνών: Τραβήξτε τον ιμάντα ρύθμισης των ζωνών έως ότου οι ζώνες εφαρμόσουν 
σωστά πάνω στο σώμα του παιδιού. 
 
Στρωματάκι νεογέννητου 
 
Το παιδικό κάθισμα Avionaut Kite είναι εξοπλισμένο με ένα αφαιρούμενο στρωματάκι το 
οποίο καθιστά το κάθισμα κατάλληλο για να ξαπλώσει 
ένα νεογέννητο παιδί, υποστηρίζοντας το σώμα του και κρατώντας το κεφάλι του στη σωστή 
θέση. 
Τα υλικά συγκράτησης του στρώματος μπορούν να αφαιρεθούν και το στρωματάκι να 
χρησιμοποιηθεί για περισσότερο καιρό. Συνιστούμε να χρησιμοποιηθεί  
με τα υλικά συγκράτησης μέχρι και τον 5ο μήνα του παιδιού. 
 
 
ΙΙ. Τοποθέτηση στο αυτοκίνητο του παιδικό κάθισμα Avionaut Kite 
 
Το παιδικό κάθισμα Avionaut Kite είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε όλα τα αυτοκίνητα 
που διαθέτουν σύστημα ζωνών ασφαλείας τριών σημείων 



σύμφωνο με το στάνταρ ασφαλείας ECE no. 16 ή ανάλογο. 
 
Κατά την τοποθέτηση του καθίσματος στο αυτοκίνητο πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή 
στα εξής:  
 
• ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα Avionaut Kite σε κάθισμα εφοδιασμένο με 
ενεργό αερόσακο ασφαλείας. Αυτό μπορεί να καταστεί επικίνδυνο  
για την ασφάλεια του παιδιού. 
• ΠΑΝΤΑ τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα Avionaut Kite έτσι ώστε να κοιτάζει προς τα πίσω, 
αντίθετα με τη φορά κίνησης του αυτοκινήτου, με το χερούλι  
του καθίσματος σε ξαπλωτή θέση (φωτό G-1). 
• Το κάθισμα του συνοδηγού πρέπει να τοποθετηθεί όσο πιο πίσω γίνεται. 
• Τραβήξτε αρκετά τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου και περάστε το κάτω μέρος της από 
τα εμπρός και επάνω δύο σημεία δεσίματος του  
παιδικού καθίσματος (φωτό C). 
• Δέστε τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου. 
• Περάστε το επάνω μέρος της ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου από το τρίτο σημείο 
δεσίματος του παιδικού καθίσματος το οποίο βρίσκεται  
στο πίσω μέρος του, ώστε η ζώνη να αγκαλιάζει σταθερά το κάθισμα. 
• Τώρα το παιδικό κάθισμα Avionaut Kite είναι σωστά τοποθετημένο. 
 
 
ΙΙΙ. Ρύθμιση της χειρολαβής του παιδικού καθίσματος 
 
Για να αλλάξετε τη θέση της χειρολαβής προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, πρέπει να πιέσετε 
ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά που βρίσκονται στις πλευρές  
του καθίσματος. Τα κουμπιά θα επανέλθουν στην αρχική τους θέση μόλις η χειρολαβή 
κουμπώσει στην εκάστοτε θέση της. 
 
Υπάρχουν τέσσερις θέσεις για την χειρολαβή (φωτό G). 
 
1. Θέση δεσίματος στο αυτοκίνητο. 
2. Θέση κατά τη μεταφορά του παιδιού με το κάθισμα. 
3. Θέση κουνήματος για ανάπαυση και ύπνο. 
4. Σταθερή θέση καθίσματος. 
 
 
IV. Καθαρισμός του παιδικού καθίσματος Avionaut Kite 
 
1. Καθαρισμός και συντήρηση 
 
• Το κέλυφος του παιδικού καθίσματος μπορεί να καθαριστεί με ζεστό νερό και σαπούνι. 
• Το ύφασμάτινο κάλυμμα μπορεί να πλυθεί στο χέρι σε νερό με θερμοκρασία κάτω των 
30°C. 
• Μη χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο. 
 
2. Αφαίρεση του καλύμματος 
 
• Λύστε τις ζώνες του καθίσματος 
• Αφαιρέστε το στρωματάκι νεογέννητου. 
• Περάστε τις ζώνες και τους ιμάντες πίσω από τις σχισμές του καλύμματος. 
• Αφαιρέστε το υφασμάτινο κάλυμμα. 
 



3. Τοποθέτηση του καλύμματος 
 
• Περάστε τις ζώνες και τους ιμάντες μέσα από τις σχισμές του καλύμματος. 
• Τοποθετήστε το κάλυμμα στο κάθισμα. 
• Τοποθετήστε το στρωματάκι νεογέννητου και περάστε τις ζώνες από τις κατάλληλες 
σχισμές του. 
• Σφίξτε τις ζώνες με τον ιμάντα ρύθμισής τους. 
 
 
V. ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
• Το προϊόν αυτό καλύπτεται από εγγύηση για χρονική περίοδο 12 μηνών από την 
ημερομηνία αγοράς του. 
• Ο Κατασκευαστής εγγυάται την καλή ποιότητα και τη σωστή λειτουργία του προϊόντος 
αυτού, υπό τον όρο να χρησιμοποιείται για τον σκοπό  
για τον οποίο προορίζεται και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου που το 
συνοδεύει. 
• Η εγγύηση καλύπτει μόνο τον αρχικό αγοραστή και δεν μεταφέρεται σε τρίτο πρόσωπο. 
• Σε περίπτωση ελαττώματος, ο αγοραστής πρέπει να έρθει σε επαφή με το κατάστημα 
λιανικής πώλησης του προϊόντος, προσκομίζοντας  
το ελαττωματικό προϊόν, την κάρτα εγγύησης υπογεγραμμένη από το κατάστημα πώλησης 
και ένα επίσημο αποδεικτικό αγοράς  
του συγκεκριμένου προϊόντος. 
• Η εγγύηση του προϊόντος δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει τα δικαιώματα του 
αγοραστή που προκύπτουν λόγω ελλιπούς ποιότητας του προϊόντος. 
• Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει για τη Δημοκρατλια της Πολωνίας. 
 
 
Η εγγύηση δεν ισχύει: 
 
• Όταν το εν λόγω προϊόν παραδίδεται στον κατασκευαστή χωρίς την αρχική απόδειξη 
αγοράς ή το επίσημο αποδεικτικό αγοράς. 
• Όταν το ελάττωμα έχει προκληθεί από μη σωστή χρήση και συντήρηση, αντίθετη με τις 
οδηγίες χρήσης του προϊόντος. 
• Όταν το προϊόν έχει υποστεί μετατροπή ή μεταποίηση από τρίτο άτομο εκτός του 
κατασκευαστή. 
• Όταν έχει καταστραφεί ή αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ο οποίος βρίσκεται στο προϊόν. 
 
 
Δικαιώματα του αγοραστή 
 
Σε περίπτωση απαίτησης της εφαρμογής της εγγύησης, ο αγοραστής θα πρέπει να δηλώσει 
ξεκάθαρα την απαίτησή του. Ο νόμος σε ειδικές περιπτώσεις  
δίνει στον αγοραστή διάφορα δικαιώματα σε περίπτωση εμφάνισης ελαττώματος στο 
προϊόν, τα σημαντικότερα από αυτά είναι: 
 
1. Απαίτηση για δωρεάν επισκευή του προϊόντος. 
2. Απαίτηση για αντικατάσταση του προϊόντος από καινούριο. 
 
Οι επισκευές που προκύπτουν λόγω ελαττώματος του κατασκευαστή είναι δωρεάν και δεν 
χρεώνονται στον αγοραστή. Η επισκευή ή αντικατάσταση  
χωρίς χρέωση σημαίνει ότι ο κατασκευαστής υποχρεούται να αποζημιώσει τα έξοδα του 
αγοραστή. 



 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! 
 
Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για την ελλειπή ποιότητα του προϊόντος, στην 
περίπτωση που ο αγοραστής έχει ενημερωθεί γι αυτή ή θα έπρεπε  
να γνωρίζει γι αυτή. 
Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την ελλειπή ποιότητα του προϊόντος αν την έχει 
δηλώσει πριν τη λήξη των δύο ετών από την παράδοση. 
Αν ο κατασκευαστής δεν απαντήσει εντός 14 ημερών στην απαίτηση εγγύησης του 
αγοραστή, θεωρείται οτι η απαίτηση εγγύησης του αγοραστή  
είναι λογική. 
 
 
 
 
 


