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

για μελλοντικές αναφορές 
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1. Ζωτικής σημασίας πληροφορίες - Διαβάστε τώρα 

1. Ο πελάτης μπορεί να γράψει στη διεύθυνση που αναγράφεται στο κουτί για να 

αποκτήσει στο μέλλον πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση του καθίσματος 

αυτοκινήτου σε ειδικά οχήματα. 

2. Τα άκαμπτα εξαρτήματα και τα πλαστικά μέρη του συστήματος συγκράτησης για παιδιά 

πρέπει να βρίσκονται και να εγκατασταθούν όπου δεν είναι δυνατόν, κατά την καθημερινή 

χρήση του οχήματος να παγιδευτούν από κινητό κάθισμα ή μέσα στη θύρα του οχήματος. 

3. Οι ιμάντες που συγκρατούν το παιδικό κάθισμα στο όχημα πρέπει να είναι σφιχτοί. Και 

όλα τα συστήματα συγκράτησης  του παιδιού πρέπει να προσαρμόζονται στο σώμα του. 

Επίσης οι ιμάντες δεν πρέπει να είναι στρεβλωμένοι. 

4. Οι οδηγίες μπορούν να διατηρούνται επί του συστήματος συγκράτησης παιδιών για την 

περίοδο της ζωής του. 

 

 



5. Μην χρησιμοποιείτε κανένα φορτίο που φέρουν σημεία επαφής, εκτός από εκείνα που 

περιγράφονται στις οδηγίες και σημειώνονται στο σύστημα συγκράτησης παιδιών. 

6. Κάθε ιμάντας πρέπει να τοποθετείτε  χαμηλά, και η λεκάνη πρέπει να εφαρμόζει 

σταθερά. 

7. Η συσκευή πρέπει να αντικαθίσταται όταν έχει υποστεί έντονη πίεση σε περίπτωση 

ατυχήματος. 

8. Είναι επικίνδυνο να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στο σύστημα χωρίς την 

έγκριση της αρμόδιας αρχής, καθώς και να μην ακολουθήσετε  πιστά τις οδηγίες 

εγκατάστασης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης 

παιδιών. 

9. Όταν το κάθισμα δεν παρέχεται με υφασμάτινο κάλυμμα, θα πρέπει να φυλάσσετε 

μακριά από το φως του ήλιου, αλλιώς μπορεί να  είναι πολύ ζεστό για το δέρμα του 

παιδιού. 

10. Τα παιδιά δεν πρέπει να μείνουν στο σύστημα συγκράτησης  χωρίς επιτήρηση. 

11. Οι αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς σε 

περίπτωση σύγκρουσης θα πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα. 

12. Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς το κάλυμμα. 

13. Το κάλυμμα του καθίσματος δεν μπορεί να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε άλλο από 

εκείνο που συνιστάται από τον κατασκευαστή, διότι το κάλυμμα αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της απόδοσης του συστήματος συγκράτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Εφαρμογή 

Το παιδικό κάθισμα είναι κατάλληλο για βάρος που ανήκει στην κατηγορία 1 έως 3 , που 

σημαίνει για παιδιά με βάρος μεταξύ 9 έως 36 κιλά . ( περίπου 9 μηνών έως 11 χρονών ) 

Κατηγορία 1 : 9 – 18 κιλά 

Κατηγορία 2 : 15 – 25 κιλά 

Κατηγορία 3 : 22 – 36 κιλά 

Αυτό το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα αξιοποίησης του 

για παιδιά της κατηγορίας 1. Πρέπει να είναι ασφαλισμένο  σφιχτά με τη ζώνη τριών 

σημείων του οχήματος. 

Για παιδιά που ανήκουν στην δεύτερη και Τρίτη κατηγορία  το σύστημα αξιοποίησης του 

καθίσματος πρέπει να απομακρυνθεί και αρκεί μόνο η  ζώνη του οχήματος για να κρατήσει 

με ασφάλεια το παιδί. 

 

3. Οδηγίες ασφαλείας 

Το κάθισμα είναι κατάλληλο για οχήματα  που διαθέτουν 3 σημείων ζώνες ασφαλείας , 

όπως ορίζουν  UN/ECE Regulation No . 16  ή ανάλογοι δείκτες ασφαλείας. 

 

 

 

 

 



4. Χρησιμοποιώντας το κάθισμα ασφαλείας με αυτόν τον τρόπο 

Στραμμένο προς τα εμπρός, κατεύθυνση κυκλοφορίας                       -  Σωστό 

Στραμμένο προς τα πίσω, αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας          -  Λάθος 

Όχημα με ζώνες ασφαλείας 2 σημείων                                                   -  Λάθος 

Όχημα με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων                                                   -  Σωστό 

Κάθισμα, δίπλα στον οδηγό                                                                      -  Σωστό 

Πίσω κάθισμα                                                                                              -  Σωστό 

Πίσω κάθισμα στο κέντρο με ζώνες 3 σημείων                                     -  Σωστό 

 

4. 1 Διαβάστε προσεκτικά την εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας της 

χώρας σας 

1. Μην τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα στο μπροστινό κάθισμα με αερόσακο. 

2. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης ,  πώς να χρησιμοποιήσετε τον 

αερόσακο. 

 

 

 

 

 

 



5. Εξαρτήματα και εσωτερικός εξοπλισμός 
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6. Εγκατάσταση της ομάδας ασφάλειας 1 

Η χρήση αυτού του συστήματος αξιοποίησης περιλαμβάνει μόνο παιδιά που ανήκουν στην 

πρώτη κατηγορία , που σημαίνει από 9 – 18 κιλά ( περίπου 9 μηνών έως 4 ετών ). 

6.1 Ρυθμίζουμε το ύψος της ζώνης στους ώμους (ομάδα 1) 

Ελέγξτε εάν η ζώνη στους ώμους του παιδιού είναι στο κατάλληλο ύψος. Οι ζώνες για τους 

ώμους πρέπει να τοποθετηθούν στις υποδοχές που βρίσκονται στο ύψος των ώμων ή λίγο 

ψηλότερα. 

 

 

Εάν το ύψος από τις ζώνες των ώμων του καθίσματος δεν ταιριάζουν για το παιδί σας , για 

να ρυθμίσετε παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω: 

Βήμα 1: Ξεσφίξτε το σύστημα ασφαλείας (βλέπε 6.3) Γυρίστε το κάθισμα ανάποδα (βλέπε 

εικ.1) 

Βήμα 2: Τραβήξτε και τα δύο μέρη του συστήματος (βλέπε εικ.2)  

                                          

                           εικ.1                                                               εικ.2                              

 

Λάθος- πολύ χαμηλά Λάθος- πολύ ψηλά Σωστή- τοποθέτηση 



 

Βήμα 4: Τώρα μπορείτε να τραβήξετε και τις 2 ζώνες για τους ώμους προσεκτικά μέσα από 

τις υποδοχές (εικ.4). 

Βήμα 5: Τώρα περάστε τους ιμάντες των ώμων στις αντίστοιχες υποδοχές ζώνης (εικ.5). 

Βήμα 6: Σύρετε τα δύο μαξιλάρια στους ιμάντες στήθος και τοποθετήστε  τους ιμάντες 

στον συνδετήρα της πλεξούδας. 

Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη είναι σωστά τοποθετημένη στην υποδοχή και δεν είναι 

στρεβλωμένη. 

 

6.2 Ασφαλίζουμε τη σωστή θέση του καθίσματος 

Βήμα 1: Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα σε θέση του οχήματος με ζώνη 3 σημείων  

(εικ.1). 

Βήμα 2: Για να το δέσετε, περάστε τον ιμάντα λεκάνης κάτω από το υποβραχιόνιο και μετά 

όλη την ζώνη του οχήματος μέσα από τις μεγάλες εσοχές στην πλάτη του παιδικού 

καθίσματος και ασφαλίστε την  (εικ.2). 

 

                                εικ.1                                                                                      εικ.2 

Εικ.4 Εικ.5 



Βήμα 3: Επιβεβαιωθείτε ότι η ζώνη δεν έχει στρεβλώσει (εικ. 3). 

Βήμα 4: Πιέστε με το γόνατο σας το παιδικό κάθισμα προς την πλάτη του καθίσματος του 

οχήματος και ταυτόχρονα τραβάτε τον ιμάντα στήθους  διαγώνια προς την κατεύθυνση της  

εικόνας 4. Επιβεβαιωθείτε πώς η ζώνη δεν χαλάρωσε και σφίξτε προς τον αυτόματο 

μηχανισμό του οχήματος. 

Η ικανοποιητική θέση της  πόρπης της ζώνης ασφαλείας σε σχέση με το παιδικό κάθισμα  

βλέπε  εικόνα 6. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του καθίσματος σε 

περίπτωση αμφιβολίας σχετικά σε αυτό το σημείο. 

Για να απελευθερώσετε το παιδικό κάθισμα, ακολουθείστε τις παραπάνω οδηγίες με την 

αντίστροφη σειρά. 

Βεβαιωθείτε ότι το κάθε τμήμα των ζωνών σφίγγεται όσο το δυνατόν. 

Βεβαιωθείτε ότι σε όλες τα σημεία οι ζώνες είναι σωστά τοποθετημένες και δεν έχουν 

στρεβλώσει. Επίσης, ελέγξτε ότι το κάλυμμα δεν εμποδίζει την κίνηση ή την εφαρμογή της 

ζώνης με οποιονδήποτε τρόπο. 

Όταν τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου (ομάδα 1), σε καμία περίπτωση δεν 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον  οδηγό της ζώνης (ομάδα 2) στο προσκέφαλο. 

 

 

Εικ.3 Εικ.4 

Εικ.5 

Εικ.6 



 

6.4 Ασφαλίζουμε το παιδί με την ζώνη ασφαλείας 

 

 Ένα αρκετά χαλαρό σφίξιμο μπορεί να είναι επικίνδυνο οπότε κάθε φορά 

ελέγχουμε κάθε φορά που το παιδί είναι τοποθετημένο στο κάθισμα 

Προσοχή βεβαιωνόμαστε πως ο ιμάντας του υπογαστρίου είναι σε χαμηλή θέση ώστε να 

μην υπάρξει πρόβλημα στην λεκάνη του παιδιού. 

6.4.1 Χρήση της πόρπης  

 Ενώνουμε τα δύο μεταλλικά κομμάτια της ζώνης. (εικ. 1) 

 Τα τοποθετούμε μαζί στην υποδοχή της πόρπης μέχρι να ακουστεί το 

χαρακτηριστικό κλικ. (εικ. 2) 

 

6.3 Λύσιμο της ζώνης ασφαλείας 

 Το σύστημα χαλαρώνει πιέζοντας το κουμπί που 

βρίσκετε στο μπροστά μέρος του καθίσματος (κάτω 

από το κάλλυμα). 

 Πιέστε το κουμπί με το ένα χέρι ενώ με το άλλο 

τραβήξτε τις 2 ζώνες των ώμων ώστε να χαλαρώσει 

το σύστημα ασφαλείας (βλέπε εικόνα δεξιά) 

 

 Πρώτα ρυθμίζουμε το ύψος από τους ιμάντες των  ώμων 

(βλέπε 6.1) και ακολουθούμε τα εξής: 

 Χαλαρώνουμε την ζώνη ασφαλείας σύμφωνα με το (6. 3), 

ανοίγουμε την πόρπη (6.4.1) και τοποθετούμε τους ιμάντες 

στο πλάι. 

 Τοποθετούμε το παιδί στο κάθισμα και περνάμε τις ζώνες 

πάνω από του ώμους του. 

 Ασφαλίζουμε τις ζώνες (6.4.1). 

 Ελέγχουμε την ζώνη και μετά τραβάμε το λουρί ρύθμισης να 

σφίξουμε την ζώνη. 

 Προσέχουμε να μην είναι πολύ σφιχτά δεμένο το παιδί για να 

μην προκληθεί κάποια ανησυχία. 

 

 

Εικ.3 Εικ.2 Εικ.1 



 Ελέγξτε εάν έχει κουμπώσει η ζώνη σωστά, τραβώντας την προς τα πάνω (εικ. 3 πρ. 

σελίδα). 

 Για να λύσουμε τη ζώνη πιέζουμε το κόκκινο κουμπί της πόρπης προς τα κάτω. 

 

7. Εγκατάσταση της ομάδας ασφαλείας 2 με πλάτη 

Πρώτα αφαιρούμε το σύστημα ασφαλείας από το κάθισμα  (βλέπε 7.1) για να 

τοποθετήσουμε το παιδί που ανήκει στις ομάδες 15 – 36 κιλά. Μόνο η ζώνη ασφαλείας 3 

σημείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ασφαλιστεί το κάθισμα. 

 

7.1 Αφαίρεση της ζώνης 

 Λύνουμε το σύστημα ασφαλείας (βλέπε 6.3) και γυρνάμε το κάθισμα ανάποδα. 

 Ελευθερώστε τους 2 ιμάντες από τον μεταλλικό συνδετήρα και τραβήξτε τους έξω 

(εικ. 1).  

 Απελευθερώστε όλους τους συνδετήρες στο κάτω μέρος του καθίσματος (εικ. 2). 

 Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε ομαλά τις ζώνες  τραβώντας τον κάθε ιμάντα προς 

την ανάλογη κατεύθυνση (εικ. 3). 

 Η επανατοποθέτηση του συστήματος γίνετε με τα αντίστροφα βήματα. 

 Διατηρήστε κάπου το σύστημα ασφαλείας για μελλοντική χρήση.  

 

 

7.2 Ρύθμιση του ύψους του προσκέφαλου 

Ελέγξτε τακτικά εάν το προσκέφαλο βρίσκετε στην επιθυμητή θέση για το παιδί σας 

Η επιθυμητή θέση του προσκέφαλου σε σχέση με το μέγεθος του παιδιού σας , είναι όταν 

το κεφάλι του αναπαύετε στην μέση του προσκέφαλου. 

Εικ.1 

Εικ.2 
Εικ.3 



 Για να ρυθμίσετε το ύψος γυρίστε αντίστροφα το κάθισμα. Τραβήξτε τη ρύθμιση του 

προσκέφαλου και είστε σε θέση να το τοποθετήσετε στο σωστό ύψος (βλέπε εικόνα 

παρακάτω) 

 Μετά το επιθυμητό ύψος βεβαιωθείτε πως το προσκέφαλο έχει ασφαλιστεί σωστά 

 

 

 

7.3 Ασφαλίζουμε το κάθισμα με τις ζώνες του οχήματος 

Η ζώνη ασφαλείας 3 σημείων του οχήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για παιδιά 

που ανήκουν στην δεύτερη και Τρίτη ηλικιακή κατηγορία (15- 36 κιλά ). Το σύστημα 

ασφαλείας του καθίσματος πρέπει να αφαιρεθεί αν το κάθισμα χρησιμοποιείται για τις 2 

αυτές ηλικιακές κατηγορίες 15-36 κιλά. 

Βήμα 1: Τοποθετήστε το κάθισμα  στη θέση του οχήματος  βεβαιώνοντας ότι η πλάτη του 

καθίσματος  ακουμπάει δυνατά την πλάτη της θέσης του οχήματος (εικ. 1). 

Βήμα 2: Τοποθετήστε το παιδί στο κάθισμα (εικ. 2). 

 

                                             εικ. 1                                                             εικ. 2 

 



Βήμα 3: Τραβήξτε τη ζώνη 3 σημείων του οχήματος και τοποθετήστε την στο κούμπωμα 

ασφαλείας του οχήματος περνώντας την κάτω από το υποβραχιόνιο του καθίσματος. 

Βεβαιωθείτε πως η ζώνη είναι περασμένη κάτω από το στήριγμα χεριού του καθίσματος. 

Το κάτω μέρος της ζώνης πρέπει να βρίσκετε χαμηλά ώστε η λεκάνη του παιδιού να είναι 

σωστά στερεωμένη , ενώ ελέγχουμε εάν η ζώνη έχει μπερδευτεί. 

Βήμα 4 : Τοποθετώντας τη ζώνη του οχήματος  περάστε την σωστά από την άκρη του 

προσκέφαλου στην υποδοχή ασφάλειας του προσκέφαλου. Βεβαιωθείτε πως η ζώνη δεν 

είναι στρεβλωμένη. 

Σφίξτε καλά και τα 2 μέρη της ζώνης του οχήματος προς την κατεύθυνση που δείχνουν οι 

εικόνες 3 και .4. Η σωστή θέση της ζώνης του οχήματος σε σχέση με το παιδί εμφανίζετε 

στην εικόνα 5. Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του 

καθίσματος. 

 

                            εικ. 3                                          εικ.4 

 

 

8. Εγκατάσταση του καθίσματος (ομάδα 2 + 3 χωρίς πλάτη) 

 

1. Επανατοποθέτηση της πλάτης του καθίσματος. 

Για να τοποθετήσετε ξανά την πλάτη να αντιστραφεί απλά η παρακάτω διαδικασία. 

2. Τοποθέτηση του παιδιού σας στο κάθισμα. 

 

 

 



Βήμα 1: Απομακρύνουμε την πλάτη του καθίσματος πιέζοντας προς τα πίσω για να βγει 

από τη βάση (εικ. 1). 

Βήμα 2: Τοποθετήστε το μπούστερ στη θέση του οχήματος και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει 

σωστά. (εικ. 2). 

Βήμα 3: Τοποθετήστε το παιδί σας στο μπούστερ και ξαπλώστε το ώστε η πλάτη του να 

ακουμπάει στη πλάτη της θέσης του οχήματος (εικ. 3). 

Βήμα 4: Περάστε τη ζώνη του οχήματος και ασφαλίστε την σύμφωνα με την εικόνα 4. 

 

 

 

9. Απόσυρση 

 Παρακαλούμε προσέξτε την επεξεργασία των αποβλήτων της χώρας. 

 Παρακαλούμε πετάξτε όλα τα ανακυκλούμενα  πλαστικά και μεταλλικά μέρη σε 

κάδο ανακύκλωσης. 

 

 



10. Οδηγίες πλυσίματος 

Χρησιμοποιήστε μόνο το αυθεντικό κάλυμμα του καθίσματος και μόνο αυτό, οποιοδήποτε 

άλλο  θα επηρεάσει τη λειτουργία του. 

Μην χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου χωρίς κάλυμμα καθίσματος. 

 Χρησιμοποιείτε μόνο νερό (με θερμοκρασία 30 βαθμών Κελσίου) με ουδέτερο 

απορρυπαντικό για να πλύνετε το κάλυμμα. Αναρτήστε το στη σκιά μετά το πλύσιμο 

και μην πλένετε με μηχανή. 

 Πλύνετε τα πλαστικά μέρη με ζεστό νερό και ουδέτερο σαπούνι. Μην πλένετε με 

χημικές ουσίες. 

 

 

 

Κάλυμμα:  100% Πολυεστέρας 

Εσωτερικό περιεχόμενο:  100% πολυαιθυλένιο 
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