
5.2 Εγκαταστήστε στο αυτοκίνητο με βύσμα ISOFIX 

5.2.1 Εγκατεστημένο σε θέση με φορά προς τα πίσω με βύσμα ISOFIX και πόδι για στήριξη: 
Ομάδα 0 Ι (0-18 κιλά)                                                                                                                                                                    
Τοποθετείστε τον οδηγό εισαγωγής ISOFIX μέσα στα δύο σημεία πρόσδεσης ISOFIX του 
οχήματός σας. Εάν δεν έχετε τον οδηγό εισαγωγής ISOFIX, αγνοήστε αυτό το βήμα. 

Σημείωση: Τα σημεία πρόσδεσης ISOFIX βρίσκονται ανάμεσα στο κάθισμα και την πλάτη 
της θέσης του οχήματος. Πιέστε το κουμπί ISOFIX για να τραβήξετε προς τα έξω τους δύο 
ασφαλισμένους βραχίονες από την κάτω βάση. Τραβήξτε τον ασφαλισμένο βραχίονα πέρα- 
δώθε μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ» το οποίο υποδεικνύει ότι είναι πλήρως 
ασφαλισμένα. Και στις δύο πλευρές το κουμπί των ασφαλισμένων βραχιόνων έχει γίνει 
πράσινο. Τραβήξτε προς τα έξω το πόδι στήριξης και προσαρμόστε το στη μέγιστη γωνία. 
Πιέστε το προσαρμοζόμενο κουμπί του ποδιού στήριξης, προσαρμόστε το μήκος του 
ποδιού έτσι ώστε να έχει πλήρη επαφή με το πάτωμα του οχήματος. (το παράθυρο της 
οθόνης γίνεται πράσινο).  

5.2.2 Εγκατεστημένο σε θέση με φορά προς τα μπροστά με βύσμα ISOFIX και πόδι για 
στήριξη: Ομάδα 1 (9-18 κιλά)                                                                                                                                                                    
Τοποθετείστε τον οδηγό εισαγωγής ISOFIX μέσα στα δύο σημεία πρόσδεσης ISOFIX  του 
οχήματός σας. Εάν δεν έχετε τον οδηγό εισαγωγής ISOFIX, αγνοήστε αυτό το βήμα. 

Σημείωση: Τα σημεία πρόσδεσης ISOFIX βρίσκονται ανάμεσα στο κάθισμα και την πλάτη 
της θέσης του οχήματος. Πιέστε το κουμπί ISOFIX για να τραβήξετε προς τα έξω τους δύο 
ασφαλισμένους βραχίονες από την κάτω βάση. Τραβήξτε τον ασφαλισμένο βραχίονα πέρα- 
δώθε μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ» το οποίο υποδεικνύει ότι είναι πλήρως 
ασφαλισμένα. Και στις δύο πλευρές το κουμπί των ασφαλισμένων βραχιόνων έχει γίνει 
πράσινο. Τραβήξτε προς τα έξω το πόδι στήριξης και προσαρμόστε το στη μέγιστη γωνία. 
Πιέστε το προσαρμοζόμενο κουμπί του ποδιού στήριξης, προσαρμόστε το μήκος του 
ποδιού έτσι ώστε να έχει πλήρη επαφή με το πάτωμα του οχήματος. (το παράθυρο της 
οθόνης γίνεται πράσινο). 

5.2.3 Εγκατεστημένο σε θέση με φορά προς τα μπροστά με βύσμα ISOFIX και ζώνη. Ομάδα 
2-3 (15-36 κιλά) 

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη θέση ασφαλείας του αυτοκινήτου στην ομάδα 2-3, 
παρακαλούμε αφαιρέστε τη ζώνη 5 σημείων, τα μαξιλάρια ύπνου και τα τριγωνικά 
μαξιλάρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.7. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα με φορά 
προς τα μπροστά στη θέση του οχήματος (προς την κατεύθυνση του ταξιδιού). 
Τοποθετείστε τον οδηγό εισαγωγής ISOFIX μέσα στα δύο σημεία πρόσδεσης ISOFIX  του 
οχήματός σας. Εάν δεν έχετε τον οδηγό εισαγωγής ISOFIX, αγνοήστε αυτό το βήμα. 

Σημείωση: Τα σημεία πρόσδεσης ISOFIX βρίσκονται ανάμεσα στο κάθισμα και την πλάτη 
της θέσης του οχήματος. Πιέστε το κουμπί ISOFIX για να τραβήξετε προς τα έξω τους δύο 
ασφαλισμένους βραχίονες από την κάτω βάση. Τραβήξτε τον ασφαλισμένο βραχίονα πέρα- 
δώθε μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ» το οποίο υποδεικνύει ότι είναι πλήρως 
ασφαλισμένα. Και στις δύο πλευρές το κουμπί των ασφαλισμένων βραχιόνων έχει γίνει 
πράσινο. Τραβήξτε προς τα έξω το πόδι στήριξης και προσαρμόστε το στη μέγιστη γωνία. 
Πιέστε το προσαρμοζόμενο κουμπί του ποδιού στήριξης, προσαρμόστε το μήκος του 
ποδιού έτσι ώστε να έχει πλήρη επαφή με το πάτωμα του οχήματος. (το παράθυρο της 
οθόνης γίνεται πράσινο). 



Πιέστε το κουμπί προσαρμογής του ποδιού υποστήριξης, προσαρμόστε το προς τα πάνω 
πιο κοντό, κάνοντας το να κρέμεται. Βεβαιωθείτε ότι το πόδι στήριξης δείχνει την κόκκινη 
ένδειξη. Πρώτα τραβήξτε προς τα έξω τη ζώνη από τη ζώνη ALR. Διαγώνια ζώνη μέσω της 
ίδιας πλευράς οδηγιών1, ζώνη που αγκαλιάζει μέσω της ίδιας πλευράς οδηγιών2, έπειτα 
τραβήξτε τη διαγώνια ζώνη και της  ζώνη που αγκαλιάζει μαζί μέσω άλλης πλευράς 
οδηγιών3. 

Σημείωση: Κρατήστε τη διαγώνια ζώνη στη θέση του ώμου μεταξύ της εξωτερικής πλευράς 
του λαιμού και του ώμου. (Μεσαίο σημείο Α και Β). (εικόνα 25α).  

Κλειδώστε την άκρη του κουμπιού στο κουμπί του καθίσματος του οχήματος με το 
χαρακτηριστικό «κλικ». Ακολουθήστε την κατεύθυνση του τόξου για να σφίξετε τη ζώνη και 
τοποθετήστε την περιττή ζώνη στο υφασμάτινο κάλυμμα. Κουνήστε το παιδικό κάθισμα 
ασφαλείας του αυτοκινήτου για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διαγώνια ζώνη ασφαλείας πρέπει να τοποθετείται διαγώνια και προς τα πίσω. 
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φορά της ζώνης μέσω του προσαρμοζόμενου εκτροπέα 
ζώνης του οχήματος που βρίσκεται και στις δύο πλευρές.  


