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Tune Fix 

Grup 1-2-3(9-36kg) Oto Koltuğu 
Kullanım Kılavuzu

 

 

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

AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ, ÖNEMLİDİR.
İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda üstü kapanmış dahi olsa  
balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır. 

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 
Malın tamir süresi en az 20 iş günüdür.

garanti kapsamına girmez.



 
 

ÜRÜN BİLEŞENLERİ 

 

 

 



 
 

ARAÇ İÇİ KULLANIMI 

*Seyahat yönüne doğru  EVET 

*Seyahat yönünün tersine  HAYIR 

*2 noktalı kemer ile  HAYIR: 2 noktalı kemerler kaza anında çocuğunuzun ciddi şekilde 

zarar görmesine sebep olur 

*3 noktalı kemer ile EVET: Emniyet kemeri ECE R16 veya muadili bir standarda uygun 

olmalıdır (test göstergesi olan, halka içerisindeki E veya e işaretine 

bakınız). 

*ISOFIX ve Top Tether ile  EVET: Ön hava yastığı varsa yolcu koltuğunu olabildiğince arkaya 

kaydırınız ve aracınızın kullanma kılavuzundaki uyarılara dikkat ediniz. 

*Ön yolcu koltuğuna kurma EVET: Ön hava yastığı olan ön yolcu koltuğunda kullanmayınız. Ön 

yolcu koltuğu ISOFIX ile veya ISOFIX olmanda kullanılabilir. ISOFIX 

kullanımı için verilen talimatlara bakınız ve araç kılavuzunuzdaki 

uyarılara dikkat ediniz. 

*Arka dış koltuğa kurma  EVET 

*Arka orta koltuğa kurma  EVET: Eğer araç koltuğunda 3 noktalı kemer ekipmanı varsa. 

(Lütfen ülkenizde uygulanan kural ve düzenlemeleri inceleyiniz.) 

 

SERTİFİKA BİLGİSİ 

Oto Güvenlik Koltuğu 

ECE R44/04 standartlarına göre test edilmiş ve belgelendirilmiştir. 

Grup: 1+2+3  Ağırlık: 9-36 kg 

ECE: Güvenlik Ekipmanı için Avrupa Standartları 

Onay mührü olan halka içerisindeki “E” ve onay numarası onay etiketinin üzerindedir. 

Oto koltuğu üzerinde yapılmış yetkisiz değişiklikler ürünü standartlar dışına çıkartıp sağlayacağı 

güvenliği azaltabilir. Yalnızca üreticinin ürün üzerinde değişiklik yapma hakkı vardır. 

 

 

 

 

 

 



 
 

BEBEĞİNİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN 

İç Yastığı Kullanarak Bebeği Güvene Almak 

Bebeğinizi korumak için: 

DİKKAT: Lütfen bu oto güvenlik koltuğuna bulunan iç yastığı bebeğiniz 15 kg’nin altındaysa kullanınız. 

İç yastık, küçük bebeklere ekstra rahatlık sağlamak için bulunmaktadır. 

*Bebeğinizi oto güvenlik koltuğuna her zaman kemerleri kullanarak sabitleyiniz. 

*Bebeğinizi oto güvenlik koltuğuyla birlikte yüksek yüzeylere koyarken asla gözetimsiz bırakmayınız 

(örneğin masa, alt değiştirme ünitesi vb.) 

*Kayış uçlarının hareket eden parçalar tarafından yakalanmamasına dikkat ediniz (örneğin otomatik 

kapılar, yürüyen merdivenler vb.) 

*Dikkat! Oto güvenlik koltuğunun plastik parçaları direkt güneş ışığı altında ısınır ve bebeğinizin cildini 

yakabilir. Bebeğinizi ve oto güvenlik koltuğunu yoğun güneş ışınlarından ve radyasyonundan 

koruyunuz (mesela koltuğu ince bir kumaşla örtebilirsiniz.) 

*Bebeğinizin omurgasını rahatlatmak için olabildiğince sık oto güvenlik koltuğundan kaldırınız. Uzun 

seyahatlerde sık mola veriniz ve araç dışında bile olsa bebeğinizi oto güvenlik koltuğunda çok uzun 

süre bırakmayınız. 

Kemerler, Baş Desteği ve Koltuk Nasıl Ayarlanır 

ÖNEMLİ: Kemerin doğru yüksekliği kemer çocuğunuzun omzunun biraz üzerinden oto güvenlik 

koltuğunun içine girecek şekildedir. Omuz kemerlerinin çocuğunuzun omzuna tam oturduğundan 

emin olunuz. 

Kemerleri Ayarlanması 

Serbest bırakma düğmesine bakarak kemerleri gevşetiniz ve kayışları 

çekebildiğiniz kadar çekiniz. Not: Lütfen omuz pedlerini çıkarmayınız. 

 

 

 

 

Baş Desteğinin 10 Yükseklik Seçeneği 

Baş desteği Grup 1 modunda omuz kayış mili 

takılıyken 5 farklı yükseklikte ayarlanabilir. Grup 

2&3 için kayış mili ve kemerler çıkarılmışken 5 

ek yükseklik daha mevcuttur. 

  

Oto güvenlik koltuğunun üzerindeki düğmeye basarak baş desteğinin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. 

Baş desteğinin bebeğinizin kafasını tam desteklediğinden emin olun. 



 
 

Oto Koltuğu Eğim Ayarı 

Oto koltuğunuzu istediğiniz eğimde 

kullanabilirsiniz. Eğim ayarını yapmak için oto 

koltuğunuzun önündeki düğmeyi saat yönünde 

çevirerek eğimi arttırabilir, saat yönü tersine 

çevirerek dikleştirebilirsiniz.  

 

Emniyet Kemeri Kullanımı 

 

Serbest bırakma düğmesine bakarak kemerleri gevşetiniz ve kayışları çekebildiğiniz kadar çekiniz. 

Not: Lütfen omuz pedlerini çıkarmayınız. 

Kemer tokasını açınız, kemerleri oto güvenlik koltuğunun kenarlarına bırakınız. Bebeğinizi oturtunuz. 

Kemerin doğru yüksekliği kemer çocuğunuzun omzunun biraz üzerinden oto güvenlik koltuğunun 

içine girecek şekildedir. Omuz kemerlerinin çocuğunuzun omzuna tam oturduğundan emin olunuz. 

Kemer uçlarını birleştirin ve “Klik!” sesi çıkacak şekilde beraber kemer tokasına takın. 

Kemer sıkılaştırma kayışını çekerek sıkılığını ayarlayın ve bu sıkılığın aynı zamanda çocuğunuz için 

rahat olduğundan da emin olunuz. 

DİKKAT! Kemer kayışlarını asla çevirmeyiniz ve yerlerini değiştirmeyiniz. 

 

 

ARAÇ İÇİ KURULUM 

Grup 1 İçin Kurulum - Ağırlığı 9 - 18 kg arasında olan çocuklar için Isofix ve Top Tether ile 

 

 

ÖNEMLİ: Öncelikle araç koltuğunuzun alt minderi ile arkalığının birleştiği yerde 2 adet ISOFIX bağlantı 

noktasının ve de koltuk arkasında kullanıma hazır Top Tether bağlantısının olduğundan emin olunuz. 



 
 

Tavsiyeler: Tether bağlantı noktaları genelde bagaj iç rafında veya araç zeminine sabitlenmiştir. Daha 

detaylı bilgi için aracınızın kılavuzunu okuyunuz veya aracınızın üretici ile iletişime geçiniz. 

*ISOFIX serbest bırakma düğmesine basınız ve ISOFIX kenetleyicileri olabildiğince dışarı doğru itiniz. 

*ISOFIX kenetleyicileri “Klik!” sesini duyana kadar doğruca aracınızın ISOFIX bağlantı noktalarına 

ittiriniz. 

*Oto güvenlik koltuğunuzun gövdesini kavrayınız ve sıkıca sabitlenmiş olduğundan ve 

sallanmadığından emin olunuz. Eğer koltuk sallanıyorsa ve ISOFIX bağlantıları çıkıyorsa; yukarıdaki 

adımları en baştan yaparak koltuğu tekrar kurunuz. 

*Top Tether serbest bırakma düğmesine basarak Top Tether’i kayışı arkadaki bağlantı noktasına 

uzanacak kadar çekiniz. 

*Top Tether kayışının halkasını bağlantı noktasına takınız. 3 bağlantı noktası olabilir, sizin için en 

uygun olanını seçiniz. 

*Top Tether kayışını diğer ucundan çekerek kayışı gerginleştiriniz. 

 

DİKKAT: Top Tether uygun bir şekilde gerildiğinde kayış serbest bırakma 

düğmesinin diğer tarafında yeşil bir işaret belirir; lütfen kontrol ediniz. 

 

 

 

 

Grup 2 İçin Kurulum – Ağırlığı 15-25 kg arasındaki çocuklar için – 3 Noktalı Araç Kemeri ile: 

 

*Kuruluma başlamadan önce oto güvenlik koltuğunun emniyet kayış sistemini çıkartınız.  

Not: İç yastık, kemer, kemer tokası, kemer ve omuz pedleri ileride kullanmak üzere çıkarılmalıdır. 

 UYARI: Kılavuzda ve kemer sisteminin üzerinde belirtilenin haricinde yük taşıyıcı bağlantı noktası 

kullanmayınız. Kemer gösterildiği şekilde konumlandırılmalıdır. 

*Omuz kemerini baş desteğinin altındaki omuz kemeri aralığından geçiriniz. 



 
 

*Çocuğunuzu oto güvenlik koltuğuna yerleştiriniz ve kemeri kol dayanağının altından geçirerek “Klik!” 

sesi çıkaracak şekilde kemer tokasına takınız. 

*Kucak kemerinin olabildiğince aşağıya, çocuğunuzun kalçasına doğru çekildiğinden emin olunuz. 

Omuz kemerinin çocuğunuzun boynu ve omzunun arasındaki mesafenin tam ortasından geçmesi 

gerekmektedir. 

 

Grup 3 İçin Kurulum – Ağırlığı 22-36 kg arasındaki çocuklar için – 3 Noktalı Araç Kemeri ile: 

 

*Baş desteğinin yüksekliğini çocuğunuza göre ayarlayınız. 

*Grup 2 kurulum talimatlarını uygulayınız. 

(!) Kucak hizasından geçen kemerin çocuğun leğen kemiklerini sabitleyecek şekilde aşağıdan 

geçmesine dikkat ediniz. 

 

Grup 2/3 İçin Kurulum – 3 Noktalı Araç Emniyet Kemeri ve Isofix ile 

 

Bu oto güvenlik koltuğu aynı zamanda ISOFIX ile bağlanılmasını mümkün kılmaktadır, lütfen aşağıda 

tarif edildiği şekilde devem ediniz: 

*ISOFIX serbest bırakma düğmesine basınız ve ISOFIX kenetleyicileri olabildiğince dışarı doğru itiniz. 

*ISOFIX kenetleyicileri “Klik!” sesini duyana kadar doğruca aracınızın ISOFIX bağlantı noktalarına 

ittiriniz. 

*Araç emniyet kemerini takınız. Detaylar için yukarıdaki Grup 2 ve Grup 3 kurulum talimatlarına 

bakınız. 

 

 

 

 



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.

 
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 iksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti kapsamına 
girmez.  


