ST-3
Spin Signal
Oto Güvenlik Koltuğu
Kullanım Kılavuzu

AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ, ÖNEMLİDİR.
İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.
Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.
KEMERDE BULUNAN ALARM SİSTEMİNİN DEVREYE GİRME SIKLIĞINA BAĞLI OLARAK PİL ÖMRÜ DEĞİŞEBİLİR.
UYARI SİSTEMİNDEKİ PİL BİTTİKTEN SONRA DEĞİŞTİRİLEMEZ.
KEMER KİLİDİ, PİL BİTTİKTEN SONRA UYARI SESİ VERMEYECEK FAKAT İŞLEMİNE DEVAM EDECEKTİR.
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1. UYARILAR













Ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.
Bu ürün bir güvenlik ürünüdür ve yalnızca kullanma talimatlarına uyulduğu takdirde
söz konusu olan güvenliği sağlar.
Bu oto güvenlik koltuğunun kategorisi Grup 0+, 1, 2, 3 olup doğumdan itibaren
yaklaşık olarak 12 yaşa kadar kullanılabilir, 0-36kg.
ECE Standartları No:16 ve eşdeğer düzenlemelere uygunluğu onaylanmıştır.
Çocuğunuzu araç içinde asla yalnız bırakmayınız.
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.
Kemer pedleri, çocuğunuzun güvenliği için oldukça önemlidir, kemer pedlerini her
daim kullanmaya özen gösteriniz.
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.

Bu koltuk evrensel bir bebek ürünüdür. 44,04 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Otomobillerin hepsine olmasa da büyük bir çoğunluğuna uyumludur.
Eğer otomobilin koltuklarının, evrensel bir oto koltuğunun monte edilmesine uygun olduğu,
otomobilin kullanım kılavuzunda belirtil mişse doğru bir kurulum yapılabilir.
Bu otomobil koltuğu daha eski otomobil koltuğu modellerine oranla daha sıkı testlerden
geçerek evrensel ibaresini kazanmıştır.
Koltuk kılıfı elde ve çamaşır makinesinde yıkanmaz. Kuru temizleme yapılmaz. Temizlemek
için nemli bir bezle bastırmadan silmek yeterlidir.
Fiziksel müdahale ve dış etkenlere maruz kalan ürünlerde oluşan hasarlar garanti kapsamına girmez.
Garanti kapsamı sadece fabrikasyon hataları kapsar.
Kullanım talimatına uygun kullanılmadığı durumlarda meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamına girmez.
Herhangi bir konuda şüpheniz varsa yetkili servisle irtibat kurunuz.

3. ARAÇ İÇİ KULLANIM
Aracınızın onaylı ISOFIX bağlantıları için öncelikle aracınızın kullanma talimatlarını
okuyunuz.
Yalnızca 3 noktalı / geri çekmeli kemer sistemine sahip araçlarda kullanıma uygundur.
Avrupa ECE Standartları No:16 ve eşdeğer düzenlemelere uygunluğu onaylanmıştır.
Yalnızca seyir yönüne bakan araç koltuklarında kullanılır, seyir yönünün tersine ya da
yana bakan araç koltuklarında kullanmayınız.
Arkaya dönük pozisyondaki oto güvenlik koltuğunu ASLA aktif hava yastıklı ön koltukta
kullanmayınız, ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir.

4. ÖN HAZIRLIK AŞAMALARI

4.1.

Emniyet Kemeri Tokasının Ayarlanması

Kemer tokasının açılması: Kemer uçlarını tokanın içinden çıkarmak için toka üzerindeki
kırmızı düğmeye basınız (Resim 1).
Kemer tokasının kilitlenmesi: İki kemer ucunu yukarıda gösterilen şekilde bir araya
getiriniz (Resim 2), birleşen uçları kemer tokasının içine sokunuz (Resim 3). Kemer tokası
kilitlendiği zaman klik sesi çıkacaktır (Resim 4).
Dikkat: Tek bir kemer ucu takıldığında kemer tokası kilitlenmez.

4.2.

Emniyet Kemerinin Ayarlanması

Kemerlerin sıkılaştırılması: Kemer ayarlama kayışını kemerler çocuğunuzun bedenine
yakınlaşıp sıkılaşıp düzleşene kadar çekiniz (Resim 5).
Dikkat: Omuz kemeri ile çocuğunuzun vücudu arasında 1 el kalınlığı kadar mesafe
olduğundan emin olunuz.
Kemerlerin gevşetilmesi: Merkezi ayar düğmesine basıp aynı anda iki omuz kemerini de
öne doğru çekerek (Resim 6) kemerleri gevşetebilirsiniz. Omuz pedlerinden çekmeyiniz.
4.3.

Baş Desteğinin Ayarlanması:

ÖNEMLİ: Doğru bir şekilde konumlandırılmış baş desteği, oto güvenlik koltuğunun ideal
korumayı sağlayabilmesi için gereklidir.

5 noktalı emniyet kemeri ile kullanılacaksa, baş desteği öyle ayarlanmalıdır ki omuz
kemerleri çocuğunuzun omuzları ile aynı seviyede olmalıdır (Resim 7).
Dikkat: Omuz kemerleri çocuğun arkasından, kulak hizasından veya kulakların üzerinden
geçmemelidir.
3 noktalı araç emniyet kemeri ile kullanılacaksa, baş desteği öyle ayarlanmalıdır ki baş
desteği ile çocuğun omuzları arasında 2 parmak boşluk olmalıdır. Çapraz kemerin
çocuğun omzundan geçtiğinden emin olunuz; çapraz kemer boyun hizasından
geçmemelidir (Resim 8).
Öncelikle kemerleri gevşetiniz, baş desteği ayarlama kayışını çekerken baş desteğini
çocuğun boyuna göre doğru omuz hizasına getiriniz (Resim 9).

4.4.

Eğim Ayarının Yapılması
Eğim ayarlayıcıyı çekerek koltuğu istenilen eğim seviyesine getiriniz
(Resim 10).
Dikkat: Seyir yönünün tersine kurulumlarda mümkün olan en eğimli
seviyede ayarlayınız.

4.5.

Dönebilen Koltuk

Koltuk döndürme düğmesine basılı tutarak koltuğu döndürebilirsiniz (Resim 14-15).
Koltuk istenilen yöne döndürüldükten sonra döndürme düğmesi klik sesi çıkararak
atacaktır. Koltuğu düğmeye basmadan döndürmeyi deneyerek koltuğun dönme
mekanizmasının kilitlendiğinden emin olunuz (Resim 16).
4.6.

ISOFIX Bağlantısının Ayarlanması
Eğer aracınızda ISOFIX bağlantı parçaları yoksa ürün ile birlikte
gelen (2 adet) bağlantı parçalarını aracınızdaki ISOFIX bağlantı
noktalarında kullanabilirsiniz.
NOT: ISOFIX bağlantı noktaları araç koltuğunun sırt ve oturma
kısmı arasındadır.

4.6.1. ISOFIX Kurulumu

Koltuğun iki tarafındaki ISOFIX düğmelerine basarak ISOFIX bağlantı kollarını dışarı doğru
olabildiğince çekiniz (Resim 18-19).
İki ISOFIX kolunu aracın bağlantı noktalarına hizalayarak sıkıca takınız, doğru takıldığında klik
sesi duyulur ve kırmızı olan ISOFIX düğmeleri yeşile döner (Resim 20-21) .
Dikkat: Ancak 2 düğme de yeşile döndüğünde ISOFIX bağlantısı doğru yapılmış demektir.

Oto güvenlik koltuğunu arkaya doğru sertçe bastırınız, iki taraftan baskı
uygulayın hatta koltuğu sallamaya çalışarak bağlantıların sağlamlığından
ve ISOFIX düğmelerinin yeşil kaldığından emin olunuz (Resim 22).

4.6.2. ISOFIX Bağlantısının Çıkarılması
Oto koltuğunu
(Resim 23).

arkaya

doğru

ittiriniz

ISOFIX düğmelerine aynı anda basarak
ISOFIX kollarını çekiniz (Resim 24).

4.7.

Top Tether Kullanımı
Top tether kemerini tutun ve gerekiyorsa
ayarlama tokasını kullanarak uzunluğunu
değiştiriniz (Resim 25).

Top tether kancasını aracınızın kullanım talimatları doğrultusunda önerilen bağlantı
noktasına takınız (Resim 26). Aracınızda yanda gösterilen sembolü bulunuz.

Top tether kemerini germek için serbest uçlu kısımdan
çekerek kemerin bol kısımlarını düzleştiriniz. Gerginlik
göstergesi tamamen yeşil olduktan sonra uygun gerginlik
sağlanmış demektir (Resim 27).

4.8.

Emniyet Kemerlerinin Çıkarılması ve Tekrar Takılması

Omuz kemerlerini oto güvenlik koltuğunun arka iç kısmındaki (Resim 28) kayış bağlantı
noktalarından çıkartınız. Kayış bağlantı noktasını kılıf içerisinde bırakınız (Resim 29). Omuz
kemeri kayışlarını birleştirici parçadan çıkartınız (Resim 30).

Omuz pedlerini ve omuz kemerlerini kemer deliklerinden çekerek çıkartınız (Resim 31).
Kemer tokasını açınız (Resim 32). Kemerleri toplayarak kılıf içerisinde bırakınız (Resim 33).
Alt taraftaki metal parçayı kavrayınız ve dik pozisyona getiriniz.
Dışarı doğru çekin ve delikten çıkartınız (Resim 34).

Kemerlerin tekrar takılması: Kemerlerin çıkartılması için takip
edilen adımları tersten yapınız. Kayışların dönmüş ya da dolanmış
olmamasına dikkat ediniz.

5. KURULUM
5.1. Grup 0+ (0-13 kg - doğumdan itibaren yaklaşık olarak 18. aya kadar)
Arkaya dönük pozisyondaki oto güvenlik koltuğunu ASLA aktif hava yastıklı ön koltukta
kullanmayın, ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir.
Koltuğu seyir yönünün tersine çevirmek için döndürünüz (Konu 4.5.) ve olabildiğince en eğik
konuma getiriniz (Konu 4.4.) Koltuğu seyir yönünün tersine bakacak şekilde döndürünüz
(Resim 35-36-37) İç destek pedi ağırlığı 9 kg altında olan çocukların kullanımı içindir.

5.1.1. ISOFIX Bağlantısı ve Top Tether Kullanarak Kurulum

(Aracınızda ISOFIX bağlantıları yoksa 3 noktalı araç emniyet kemeri ile kurulum için lütfen
5.1.2. konu başlığını okuyunuz).
ISOFIX bağlantılarının yapılması (Resim 38) (Konu 4.6.) Top tether kemerini iki yandan
uzatarak kancasını gerekli bağlantı noktasına takınız. (Resim 39) (Konu 4.7.)
Çocuğunuzu oto güvenlik koltuğuna oturtunuz. Baş desteğini uygun seviyeye ayarlayınız
(Konu 4.3.), kemerleri takınız (Konu 4.1.) ve kayışların gerginliğini kontrol ediniz (Konu 4.2.)
(Resim 40)
5.1.2. 3 Noktalı Araç Emniyet Kemeri Kullanarak Kurulum
Kemeri açın ve iç destek pedini
çıkartınız (Resim 41). Araç emniyet
kemerinin kucak kayışını alt kemer
kanarlarından geçiriniz ve kemer ucunu
tokasına takınız. İç destek pedini tekrar
koyabilirsiniz. (Resim 42)

Dikkat: Araç emniyet kemerinin tokası oto güvenlik koltuğu kemer kanalının içerisinde
olmamalıdır.

Çapraz kemer kayışını germek için sıkıca çekiniz (Resim 43). Çapraz kemeri oto güvenlik
koltuğunun araç kemer yuvası ile aynı taraftaki üst kemer kanalından geçirerek etrafından
geçiriniz (Resim 44).

Oto güvenlik koltuğunuzun güvenli bir şekilde kurulduğundan emin olmak için sallayarak
kontrol ediniz (Resim 45). Dikkat: Kemer kayışlarının dolanmamış, dönmemiş olduğunu ve
kemer tokasının takılı olduğundan emin olunuz.
Çocuğunuzu oto güvelik koltuğuna oturtunuz ve baş desteğini ayarlayınız (Konu 4.3.), oto
güvenlik koltuğunun kemerini ayarlayınız, tokasını takınız (Konu 4.1.) ve kayışları
gerginleştiriniz (Konu 4.2.) (Resim 46).
5.2.

Grup 1 (9-18 kg - yaklaşık olarak 9. aydan 4. yaşa kadar) – Seyir Yönüne Kurulum

ÖNEMLİ: ÇOCUĞUZUN AĞIRLIĞI 9KG ÜZERİNE ÇIKANA KADAR OTO GÜVENLİK KOLTUĞUNU
SEYİR YÖNÜNDE KURULUM İLE KULLANMAYINIZ

Tavsiye edilen kullanım ISOFIX ve araç emniyet kemeri ile birlikte kurulumdur.

Malın garanti süresi içerisin de arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir süresi en fazla 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 fiziksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti kapsamına
girmez.

ÖNEMLİ:Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün
garanti kapsamından çıkmasına neden olur.
Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti
kapsamı dışındadır.

