
 
 

 

 

ST-4 

RIO FIX 

I-SIZE (100-150 cm / 4-12 yaş) 

OTO KOLTUĞU KULLANMA KILAVUZU 

 

 

 

 

AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ, ÖNEMLİDİR. 

İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ. 

*Ürün renk, desen ve aksesuarları resimdekine göre değişiklik gösterebilir. 



 
 

 

UYARILAR 

 ÖNEMLİ: Çocuğunuzu ürün ve araç içinde asla yalnız bırakmayınız. 

 Ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu ürün bir 

güvenlik ürünüdür ve yalnızca kullanma talimatlarına uyulduğu takdirde güvenliği sağlar. 

 Bu oto güvenlik koltuğunun kategorisi i-size olup çocuğunuzun boyu 100-150cm (yaklaşık 4-12 yaş) 

arasındayken kullanılabilir. ECE R129-03 güvenlik standartlarına uygun üretilmiştir. 

 Oto güvenlik koltuğu bir kaza esnasında yüksek gerilime veya kuvvete maruz kaldıysa mutlaka 

değiştirilmelidir. 

 Kesinlikle ikinci el bir ürün kullanmayınız, çünkü neye maruz kaldığını ve ne durumda olduğunu asla 

bilemezsiniz. 

 Bir kaza anında yaralanmaya sebep olabilecek tüm bagaj ve eşyaların güvenli bir şekilde 

sabitlendiğinden emin olun. 

 Ürünün özellikleri plastik malzemenin yaşlanmasına bağlı olarak zayıflayabilir ve bu gözle görülemez. 

 Oto güvenlik koltuğunun hareketli kısımları asla yağlanmamalıdır. 

 Oto güvenlik koltuğu asla kılıfsız kullanılmamalıdır ve üretici tarafından önerilenin haricinde bir kılıf 

kullanılmamalıdır. 

 Oto güvenlik koltuğu kullanılmadığı zamanlarda bile emniyet kemeri ile sabitlenmelidir. Bir kaza ya da 

ani fren durumunda serbest kalabilecek bir oto güvenlik koltuğu araç içindeki diğer yolcuların 

güvenliği için tehdit oluşturabilir. 

 Ürün üzerinde değişiklikler veya ekleme yapmak ve kullanım talimatlarına uymamak oldukça tehlikeli 

durumlar yaratabilir. 

 Ürünün sabit bölümleri ve plastik parçaları olması gereken şekilde yerleştirilmelidir ki günlük 

kullanımda kapı veya hareketli koltuk arasında sıkışma gibi bir duruma sebep olmasın. 

 Sıcak havada ürünün plastik ve metal parçaları ısınabilir, araç direkt güneş ışığı altında park edilecekse 

oto güvenlik koltuğunun üzeri örtülmelidir. 

 Koltuğu araca sabitleyen kemer ve kayışlar olabildiğince sıkı ve gergin olmalıdır; ancak çocuğu 

sabitleyen kemer ve kayışlar çocuğu vücuduna göre ayarlanmalıdır ve dönmüş ya da dolanmış 

olmamalıdır. 

 Kucak kayışı, leğen kemiğini güvenli bir şekilde sabitleyecek şekilde daha alttan gergince 

hizalanmalıdır. 

 Ürünün kullanma talimatlarında ve oto güvenlik koltuğu üzerinde belirtilenlerin dışında ağırlık ve 

kuvvet taşıyıcı parçaların kullanılması tehlikelidir. 

 Oto güvenlik koltuğunu kısa süreli sürüşlerde bile kullanınız; kazaların çoğu kısa seyahatlerde 

gerçekleşir. 

 Uzun seyahatlerde kısa da olsa molalar verip çocuğunuzu oto güvenlik koltuğundan çıkarınız ki 

kemikleri ve kasları biraz da olsa rahatlasın. 

 Çocuğunuza iyi örnek olmak adına her zaman emniyet kemerinizi bağlayınız. 

 Çocuğunuza asla emniyet kemerinin tokası ile oynamaması gerektiğini anlatınız. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÜRÜNÜN PARÇALARI 

 
A- BAŞ DESTEĞİ AYARLAYICI 

B- BAŞ DESTEĞİ 

C- ÇAPRAZ KEMER KANALLARI 

D- BEL KEMERİ KANALLARI 

E- ISOFIX BAĞLANTI KOLLARI 

F- ISOFIX KİLİDİ AÇMA DÜĞMELERİ 

G- EĞİM AYAR SİSTEMİ 

 

 

ARAÇ İÇERİSİNDEKİ UYGUN KULLANIM ALANLARI 
Oto güvenlik koltuğu araç içerisinde ön koltuğa kurulmamalıdır, ciddi yaralanmalara sebep olunabilir. 

Oto güvenlik koltuğu 3 noktalı emniyet kemeri bulunmayan orta koltuklara ve de cama doğru bakan 

yan duran koltuklara kurulmamalıdır. 

 

 



 
 

ÜRÜN KURULUMU 

 
ISOFIX bağlantısı veya 3 noktalı emniyet kemer sistemi bulunan araçlarda kullanılmalıdır. 

 

100-135 cm / yaklaşık olarak 4-9 yaş için öne bakacak şekilde kurulmalıdır. 

135-150 cm / yaklaşık olarak 9-12 yaş için öne bakacak şekilde kurulmalıdır. 

 

 
 

ISOFIX bağlantı kollarını (E) kilit düğmeleri (F) yardımı ile açılarak uzatınız. Bağlantı kollarının ucundaki 

birleşme noktaları aracınızın ISOFIX bağlantı demirlerine hizalanarak KLİK sesi duyulacak şekilde 

takınız. Doğru bağlantı sağlandığında ISOFIX göstergeleri yeşil olacaktır. Oto güvenlik koltuğunu araç 

koltuğuna doğru ittirerek koltuğa tam olarak yaslanmasını sağlayınız. 

 

 
 
Baş desteği ayarlayıcı (A) ile baş desteğini emniyet kemeri kanalını (C) göreceğiniz şekilde yukarı 
doğru çekiniz.  Aracınızın 3 noktalı emniyet kemeri bu kanaldan geçirilecektir. 
 
ISOFIX bağlantısını çıkartmak için ISOFIX kilit düğmesini (F) kullanınız. 
 
 
 



 
 

 
 
Oto güvenlik koltuğunuzun eğim ayarını ürün altında bulunan eğim ayarlayıcıyı (G) öne doğru çekerek 
önceden yerleri ayarlanmış seviyelere sabitleyerek yapabilirsiniz.  
 

 
Baş desteğini çocuğunuzun boyuna göre ayarlayabilmek için baş destek ayarlayıcıyı (A) kullanınız. 
Güvenli ve rahat kullanım için baş desteğinin alt kısmı ile çocuğunuzun omzu arasında yaklaşık 2 
parmaklık mesafe bırakınız. 

 
Kurulum yapıldıktan sonra aracınızın 3 noktalı emniyet kemerini kemer kanalından (C) geçirmeye 
başlayınız. Kemerin alt kısmını bel kemer kanarlarından (D) geçiriniz ve kemer tokasını araç kemer 
yuvasına takınız.  Kemer doğru olarak takıldığında KLİK sesi duyacaksınız. 
 
DİKKAT! Kemerin üst çaprak kısmının çocuğunuzun köprücük kemiği hizasından geçtiğinden emin 
olunuz; kemer çocuğunuzun boynu üstünden geçmemelidir. 
DİKKAT! Kemerin hiçbir noktada dolanmadığından ve burgu yapmadığından emin olunuz. 
DİKKAT! Kemerin bel kısmı iki tarafta da kalça kemiklerine doğru olabildiğince aşağıdan geçmelidir, 
çocuğunuzun karnından geçmemelidir. 



 
 

BAKIM VE TEKNİK SERVİS UYARISI 
Oto güvenlik koltuğunuzun bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri 
uygulayınız. 

Ürünü belli aralıklarla kontrol ediniz. Kırık ve eksik bir parça olmadığından emin olunuz. Koltukta 

herhangi bir problem varsa ürünü kullanmayınız. Pas oluşumunu önlemek için metal parçaları daima 

kuru tutunuz. 

Kılıfı hafif nemli bir bezle siliniz veya çok gerekli durumlarda soğuk suda ve renk açmayan bir sabun 

kullanılarak elde yıkanabilir. Koyu renk kumaşların yıkama sonrası hafif renk atması olasıdır.  Kuru 

temizleme yapılmasına uygun değildir. 

 
 
Ürünün temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu 
kullanılmamalıdır.  
 
Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa 
ürün balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır. 

 

DİKKAT: Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek 
sorunlar garanti kapsamı dışındadır. 
 
DİKKAT: Ürünün tamir ve bakımı sadece aşağıda belirtilen KRAFT yetkili servisi 
tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi ürünün 
garanti kapsamından çıkmasına neden olur. 
 
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine 
eklenir. Malın tamir süresi en az 20 iş günüdür. Güneş ışığı solmaya neden olacağından, 
kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi 
güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.  

Dış etkenlere ve yetkisiz kişiler tarafından fiziksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple 
hasar görmüş parçalar garanti kapsamına girmez. 

Kullanım ömrü 5 yıldır. 

 

 
İthalatçı Firma   Atak Dış Ticaret A.Ş. 
    Maya Akar Center K:20 Esentepe / İstanbul 
    T: 0212 211 74 00 / F: 0212 288 00 91 
 
Yetkili Teknik Servis:   Atak Dış Ticaret A.Ş. 

Merkez Mahallesi Dere Boyu Cad. No:44/1 Halkalı / İstanbul 
T: 0212 696 25 35 

 
 
 

www.kraftbaby.com 


