
 

 

 

BS07-TT
DUBLIN FIX

Oto Güvenlik Koltuğu
Kullanım Kılavuzu

Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.

AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ, ÖNEMLİDİR.
İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.















Oto güvenlik koltuğunuzun Isofix bağlantıkollarını aracınızın Isofix bağlantı
noktalarına hizalayınız ve oto güvenlik koltuğunu geriye doğru iterek 
bağlantıyı yapınız. Isofix bağlantısı doğru bir şekilde yapıldığında KLİK sesi 
duyacaksınız ve ön taraftaki Isofix bağlantı göstergesi yeşil olacaktır.    

 

Click

GRUP I ( 9-18 KG ARASI ÇOCUKLARIN) KULLANIMI İÇİN KURULUM (ISOFIX VE TOP TETHER İLE)   



Top Tether bağlantısını yapmak için oto güvenlik koltuğunuzun arka kısmında
bulunan top tether kancasını çekiniz ve aracınızın arka bölgesine bulunan
top tether bağlantı noktalarından birine takınız. Top tether kayışı üzerindeki 
germe tokasını çekerek kayışın güvenli bir gerginlikte olmasını sağlayınız. 
Doğru gerginlik sağlandığında kayış tokası üzerindeki gösterge yeşil olacaktır.







Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara
ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla
biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu 
yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve
pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam
olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve
daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Bakım ve yağlama işlemi teknik 
servisimizde yapıldığı takdirde ücrete tabi olacaktır.



1.Bu koltuk evrensel bir bebek ürünüdür. 44,04 standartları
na uygun olarak üretilmiştir. Otomobillerin hepsine olmasa 
da büyük bir çoğunluğuna uyumludur.

2.Eğer otomobilin koltuklarının, evrensel bir oto koltuğunun 
monte edilmesine uygun olduğu, otomobilin kullanım kı
lavuzunda belirtilmişse doğru bir kurulum yapılabilir.

3.Bu otomobil koltuğu daha eski otomobil koltuğu 
modellerine oranla daha sıkı testlerden geçerek evrensel 
ibaresini kazanmıştır.

4.Herhangi bir konuda şüpheniz varsa yetkili servisle 
irtibat kurunuz.

UYARI !

İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.
 
Yetkili Servis: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.
         Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No: 44 Kat 1    
         Halkalı - İstanbul
                   TEL : 0 212 696 25 35      FAX : 0 212 698 64 65
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