
Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Oto Koltuğu Kullanım Kılavuzu

Mercury Fix I-SizeMJ-06

100-135cm
135-150cm

:
:
i-Size yükseltici koltuk

Seçili araç yükseltici koltuk

Mercury Fix



UYARI !

İki noktalı emniyet kemeri ile
kullanıma uygun değildir.

Araç omuz emniyet kemeri

Araç bel emniyet kemeri2

1

Bu oto koltuğu ECER16 normlarına uygun üç noktalı emniyet
kemeri bulunan araç koltuklarında kullanıma uygundur.

Araç koltuğunun önünde hava yastığı var ise
bu koltuğa kurulum yapılamaz.

Bu pozisyındaki araç koltuğunda üç noktalı emniyet
kemeri var ise kurulum yapılabilir.

?1

?2

Doğru Kurulum / Uygun Yanlış Kurulum / Uygun Değil

i-Size kategorisinde geliştirilmiş çocuk oto koltuğu sistemi ile geri bildirim (76-105cm)
Bu ürün i-Size kategorisinde geliştirilmiş çocuk oto koltuğu sistemidir.
Araç üreticileri tarafından araç kullanım klavuzunda belirtilen i-Size uyumlu araç oturma
pozisyınları No.129 Avrupa Birliği yönetmeliğine göre onaylanmıştır.

Sadece UN/ECER16 veya diğer eşdeğer standartlara göre 3 noktalı geri sarmalı emniyet 
kemerleri ile donatılmış onaylı araçlar için uygundur.

DİKKAT! 15 aylıktan küçük çocuklar için kullanıldığında koltuk kurulum pozisyonu 
asla sürüş yönünde olmamalıdır.

Önemli Bilgiler

Bu oto emniyet koltuğu boyu 76-105cm arası olan çocukların kullanımına uygundur.

100 – 150 cm            Üç noktalı araç emniyet kemeri ile kullanım

100 – 150 cm            Isofix bağlantısı + üç noktalı araç emniyet kemeri ile kullanım



Önemli Bilgiler
•  135-150cm boy aralığı, i-Size uyumlu olarak işaretlenmiş her araca uymayabilir.

•  Ürün ECER 129/03 Avrupa Birliği Güvenlik normlarına uygun olarak üretilmiştir.

•  Sadece araç sürüş yönünde kurulum yapılmalıdır.

•  ISO/B2 uyumlu araçlarda kullanılabilir.

•  i-Size kategorisinde geliştirilmiş güvenlik koltuklarında sistemlerinde aşağıdaki etiket görünür 
bir şekilde ürün ambalajı dış kısmında yer almalıdır.

•  i-size kategorisinde geliştirilmiş seçili araç yükseltici koltuk sistemlerinde bu sisteme uygun 
araç listesi satış noktalarında görünür bir şekilde ürün ambalajı yanında veya üzerinde konum-
landırılmalıdır.

•  ÖNEMLİ- Çocuğunuz 15 aylıktan küçük ise koltuğu sürüş yönünde konumlandırmayınız.

•  Koltuğu araç koltuğuna sabitleyen tüm kemerler sıkıca bağlanmalı, koltuğun destek ayağı 
aracın tabanına değmeli, koltuğun darbe koruyucuları, kemer ve kayışlar çocuğun boyuna göre 
ayarlanmalı ve kemerler kıvrılmış, bükülmüş olmamalıdır.

•  Ürün bir kazada büyük/şiddetli bir gerilime maruz kaldığında kullanılmamalı, yenisi ile 
değiştirilmelidir.

•  Oto koltuğu üzerindeki etiketleri çıkartmayınız. Bu etiketler önemli bilgiler içerir.

•  Herhangi bir şekilde oto emniyet koltuğu üzerinde bir değişiklik yapmayınız.

•  Kullanma kılavuzunda belirtilen şekillerin dışında oto koltuğun parçalarına ayırmayınız.

•  Hasar görmüş ve/veya parçası eksik ise oto koltuğunu kullanmayınız.

•  Oto koltuğunun ve/veya otomobiliniz emniyet kemerleri yıpranmış ve hasar görmüş ise 
kullanmayınız.

•  Oto koltuğunu kılıfı üzerinde değilken asla kullanmayınız.

•  Oto koltuğu kılıfı veya emniyet kemeri sistemi oto koltuğunun ayrılmaz bir parçası 
olduğundan bunları üreticinin önerdikleri dışında herhangi başka kılıf veya kemer sistemiyle 
değiştirmeyiniz.

•  Oto koltuğu herhangi bir trafik kazası veya çarpışmaya maruz kaldıysa kullanmayınız.  Kaza 
sonucu çarpışma çocuk koltuğuna kullanamayacağınız bir hasar vermiş olabilir.

•  İkinci el veya geçmişini bilmediğiniz oto koltuklarını kullanmayınız.

•  Her kullanımdan önce oto emniyet kemerlerinin ve otomobilinizin emniyet kemerlerinin 
hasarsız, kıvrılmamış olduğunu kontrol edip emin olunuz.

•  Oto koltuğunun emniyet kemerlerini çocuğunuzun bedenine göre ayarlamadan veya kemer 
tokasını takmadan koltuğu kullanmayınız.

•  Kısa bir sürede olsa çocuğunuzu oto emniyet koltuğunda tek başına bırakmayınız. Ürün her 
zaman ebeveyn gözetiminde kullanılmalıdır.

•  Çocuğunuzu oto emniyet koltuğu üzerinde çok uzun süre bırakmayınız.

•  Oto emniyet koltuğunu yanlara veya araya bakan koltuklarda kullanmayınız. Koltuğu sadece 
öne bakan araç koltuklarında kullanınız.

•  Oto koltuğun tutan tüm kayışların sıkı olduğundan ve çocuğu tutan oto emniyet kemeri 
kayışlarının çocuğun bedenine göre ayarlanmış olduğundan emin olunuz.

•  Bel kayışlarının aşağı doğru takıldığından emin olun, böylece pelvis (leğen kemiği) sıkıca 
kavranır, gerilir.



Ürün Detay

Boy Aralığının Montajı

Ayar Halkası

Ayarlanabilir
Baş Dayanağı

Bel Kemeri
Geçiş Oluğu

Omuz Kemeri
Geçiş Oluğu

Isofix Bağlantısı

Kumaş Kılıf

SIP

(100-150cm)

Çocuğunuzu oto koltuğuna
oturtunuz (Şekil 1).

Baş dayanağını çocuğun boyuna
göre ayarlayınız (Şekil 2).

Çocuğunuzun boyuna göre   
ayarlanmış uygun yükseklik en
emniyetli olanıdır.

Araç bel kemerini bel kemeri
geçiş oluğundan geçiriniz
(Şekil 3).

Araç kemerini kilitleme
oluğundan geçiriniz
(Şekil 4).

Kemeri klik ses duyarak 
tokaya takınız. Kemer 
kıvrılmış olmamalıdır.



Isofix Bağlantısı + Üç Noktalı Araç Emniyet
Kemeri İle Bağlantı

Isofix kılavuzunu sabitleyici ile
ortalayarak takınız (Şekil 1).

Oto koltuğunu tutunuz ve
Isofix kılavuzuna takınız.

İki taraftaki Isofix’i en uzun
konuma getiriniz (Şekil 2).

Klik sesi duyduğunuzda Isofix
yerine tam ve doğru oturmuştur
(Şekil 4).

Oto emniyet koltuğunu aracın
arka koltuğuna doğru iyice itiniz
(Şekil 6).

Her iki tarafta da göstergenin
yeşil ve aynı numarada olması
gerekir (Şekil 5).

Gösterge yeşil değil ise, işlemi
tekrarlayınız.

Isofix’i yerine kilitli olduğundan
emin olmak için koltuğu çekip
kontrol ediniz (Şekil 7).

Çocuğunuzu koltuğa oturtunuz
(Şekil 8).

(100-150cm)

Baş dayanağını uygun
yüksekliğe ayarlayınız
(Şekil 9).

Çocuğunuzun boyuna göre
ayarlanmış uygun yükseklik
en emniyetli olanıdır (Şekil 10).

Araç bel kemerini bel kemeri
geçiş oluğundan geçiriniz
(Şekil 11).

Araç kemerini kilitleme
oluğundan geçiriniz
(Şekil 12).

Kemeri klik ses duyarak
tokaya takınız. Kemer 
kıvrılmış olmamalıdır.
(Şekil 12).



Koltuk kılıfı elde ve çamaşır makinesinde yıkanmaz.  Kuru temizleme yapılmaz. 
Temizlemek için nemli bir bezle bastırmadan silmek yeterlidir. Çamaşır suyu gibi renk 
açıcı, aşındırıcı kimyasal içerikli temizleyiciler veya döşeme temizleme maddeleri 
kullanmayınız.

SIP (Yan Darbe Koruması) Kullanımı

Yatış Pozisyonunun Ayarlanması

Baş dayanağının kumaş kılıfını
çıkartınız (Şekil 2).

Düğmeyi açınız ve baş daya-
nağının alt kısmındaki kumaşı
çıkartınız (Şekil 3).

Kumaş kılıfının geri kalan
kısımlarını çıkartınız (Şekil 3).

Kumaş kılıfını takmak için
ters işlem yapınız.

•  SIP/Yan darbe koruması üzerine
bastırılarak açılır ve aktif hale gelir.

•  SIP/an darbe koruması açık 
konumu ile her araç için uygun 
lmayabilir.

Kumaş Kılıfının Çıkartılması

Kumaş Kılıfının Çıkartılması

Pozisyon ayar kolunu bulunuz. Ayar kolunu itiniz. 5 farklı yatış pozisyonu vardır.



Önemli Notlar

UYARI! Kullanım talimatlarını dikkatli okuyunuz.

UYARI! Oto güvenlik koltuğunda emniyet kemerinin doğru kullanımı hayati bir önem 
taşımaktadır. Ürünün yan tarafında bulunan çıkartmalarda kemerin oto güvenlik 
koltuğunun hangi noktalarından geçeceğini görebilirsiniz.

UYARI! Oto güvenlik koltuğunu daha sonra da kullanmak isteyebileceğinizden kullanım 
talimatlarını saklamanız son derece önemlidir.

UYARI! Çocuğunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.

UYARI! Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı (airbag) bulunan 
otomobillerde oto güvenlik koltuğu sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa kurularak asla 
kullanılmamalıdır. 

Ürünümüzü kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okumanız ve ürünün 
sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında emniyet sağlayacağını unutmamanız 
gerekir.

Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile 
değiştirilmelidir.

Üretici firma oto güvenlik koltuğunun emniyetini sadece orijinal (ilk) kullanıcı için garanti 
eder.  Orijinal kullanıcının koltuğu nasıl kullandığını, koltuğun darbe alıp almadığını hiçbir 
zaman tam olarak bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız kesinlikle 
tavsiye edilmez. 

Kemerlerin üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuğunuzun güvenliği için son derece 
önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.

Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları vs. gibi objeler kaza anında, araba içinde 
seyahat edenler için son derece tehlikeli olabileceğinden bagajda muhafaza edilmelidir.

Plastik kısımlar ve diğer parçaların gözle görülmeyecek yıpranması söz konusu 
olabileceğinden, oto güvenlik koltuğunun üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanıl-
maması tavsiye edilir.

Oto güvenlik koltuğunun hareketli parçaları hiçbir şekilde kesinlikle yağlanmamalıdır.



Diğer Talimatlar

•  Oto güvenlik koltuğu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır.  Koltuğun emniyetini 
etkileyeceğinden orijinal olmayan kılıf kullanılmamalıdır. 

•  Oto güvenlik koltuğu kullanılmadığı durumlarda bile emniyet kemeri ile bağlanmalıdır 
aksi takdirde acil fren durumunda araç içindeki yolcular için tehlike yaratabilir.

•  İleri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil koltuğunun bu hareketi ile 
veya hızla kapanan bir kapının çarpma darbesiyle oto güvenlik koltuğunuzun hasar 
almadığından emin olunuz ve koltuğun üzerine asla ağır eşyalar koymayınız.

•  Güvenlik koltuğu üzerinde yapılacak her türlü yapısal değişiklik güvenliğini ortadan 
kaldıracaktır.

•  Aracınızı güneş altında park etmek zorunda kaldığınızda, mutlaka güvenlik koltuğunun 
üzerini güneşten korumak için örtünüz. Koltuğun plastik ve metal parçaları ısınıp 
çocuğunuza zarar verebilir veya koltuğun kılıfı güneşten solabilir.

•  Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka güvenlik koltuğunu kullanınız.

•  Satın almadan önce koltuğun arabanıza uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

•  Uzun yolculuklarınızda molalar veriniz, çocuğunuzun dinlenmesini sağlayınız.

•  Çocuğunuza iyi bir örnek olunuz ve siz de mutlaka her zaman emniyet kemerinizi 
takınız.

•  Çocuğunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyiniz.

•  Koltuk kılıfı bir güvenlik gerecidir. Oto koltuğunu asla kılıfı olmadan kullanmayınız. 
Başka marka ürünlerin kılıfını takarak çocuğunuzun güvenliğini riske atmayınız. Orijinal 
kılıf dışındaki kılıfların kullanılması, oto koltuğunuzun çocuğunuzu tam anlamıyla 
korumasını engelleyebilir.

KRAFT Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti 
kapsamından çıkmasına neden olur

Kullanım Ömrü 5 yıldır.

ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.
Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No: 44 Kat 1    
Halkalı - İstanbul

0 212 696 25 35   Fax : 0 212 698 64 65

İthalatçı Firma

Yetkili Servis

Tel

:

:

: www.kraftbaby.com



Bu ürün Iso-fix ve ECER 16 uyumlu 3 noktalı emniyet kemeri
olan tüm araçlarda kullanıma uygundur.

Özel Araç Yükseltici
Koltuk Olarak Kullanılan
Araçların Listesi


