
Le agradecemos que haya adquirido una silla para coche de grupo 2-3. Si 
desea obtener ayuda referente a este producto, puede dirigirse a nuestro 
servicio de atención al cliente.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Lea las instrucciones con atención antes de utilizar el pro-
ducto y consérvelas como referencia en el futuro. Si no sigue las instruccio-
nes, la seguridad de su hijo podría verse afectada. Instale la silla para coche 
de grupo 2-3 sólo en asientos orientados hacia adelante y que dispongan 
de cinturón de seguridad de 3 puntos. 
Los elementos rígidos y las piezas de plástico del dispositivo de retención infantil 
deben colocarse e instalarse de tal manera que, en condiciones normales de uti-
lización del vehículo, no puedan quedarse atascados bajo un asiento móvil o en 
la puerta del vehículo. Mantenga tensadas todas las correas que sirven para fi jar 
el dispositivo de retención al vehículo y ajuste las que sirven para sujetar al niño. 
Además, las correas no deben estar retorcidas. Asegúrese de que las cintas sub-ab-
dominales están colocadas lo más bajo posible para mantener la pelvis en la posi-
ción correcta. Cambie el dispositivo si se ha visto sometido a movimientos bruscos 
debido a un accidente. Es peligroso modifi car o complementar el dispositivo de 
cualquier manera sin el consentimiento de la autoridad competente, así como no 
seguir al pie de la letra las instrucciones de instalación suministradas por el fabri-
cante del dispositivo de retención infantil. Mantenga la silla lejos de la luz del sol 
para evitar quemaduras. No deje al niño solo sin supervisión en un dispositivo de 
retención. Asegúrese de que el equipaje y demás objetos susceptibles de causar 
daños al ocupante de la silla en caso de choque estén bien sujetos. No utilice el 
dispositivo de retención infantil sin la cubierta. No cambie la cubierta de la silla por 
otra que no sea la recomendada por el fabricante, ya que se trata de un elemento 
que interviene directamente en el comportamiento del dispositivo de retención. 
Ante cualquier duda respecto a la instalación y a la correcta utilización de su silla, 
póngase en contacto con el fabricante del dispositivo de retención infantil. Instale 
el dispositivo de retención infantil en asientos clasifi cados como “Universal” en 
el manual de utilización de su vehículo. No utilice puntos de contacto portadores 
que no sean los descritos en las instrucciones y que aparecen en el dispositivo de 
retención. Priorice siempre los asientos traseros aunque en el código de circulación 
se autorice la instalación del dispositivo en los asientos delanteros. Compruebe 
siempre que el cinturón de seguridad se encuentra abrochado. En invierno, no ins-
tale al niño con ropa demasiado voluminosa.

Montaje de la silla
El realce está especialmente creado para utilizarse con el cinturón 3 puntos de los 
asientos traseros. Colocar el realce en el asiento trasero. Sentar el niño en el realce 
utilizando el cinturón 3 puntos de los asientos traseros :
La parte ventral del cinturón pasa por debajo de los apoyabrazos. la parte diagonal 
pasa por encima de la espalda del niño, por debajo del apoyabrozos en el grupo 2 
(15-25 kg) y por encima del apoyabrazos en el grupo 3 (22-36 kg).
IMPORTANTE : Asegurarse en todos los casos que el cinturón de seguridad 
no esté torcido.

Portavasos (opcional según el modelo)
Monte el portavasos del asiento deslizándolo por las guías situadas a ambos lados 
del asiento. ATENCIÓN: no coloque en el portavasos objetos pesados que puedan 
actuar como proyectiles en caso de choque.

Conservación del manual
Para conservar este manual puede colocarlo en el bolsillo previsto a tal efecto (se-
gún el modelo de silla) o bien deslizarlo entre el soporte y la cubierta del asiento.

Consejos de mantenimiento
Todas las piezas textiles son desmontables. En caso de las manchas son superfi -
ciales, límpielas con una esponja humedecida con agua jabonosa o bien lávelas 
a mano con agua jabonosa a 30°. No utilice lejía, plancha, lavadora ni secadora 
para limpiarlas.

ADVERTENCIA
•  Homologado según el reglamento N.°44/04, se adapta al uso general en vehí-
culos y es compatible con la mayoría de asientos de vehículos, salvo excepciones.
• La compatibilidad idónea se logra cuando el fabricante del vehículo declara que 
sus vehículos se adaptan a la utilización de dispositivos de retención “Universal”.
• Este dispositivo de retención está clasifi cado como “Universal” según los criterios 
de homologación más estrictos, en comparación con los modelos anteriores, que 
ya no se ajustan a estas nuevas disposiciones.
• Adaptable solamente en vehículos que dispongan de cinturones de seguridad de 
3 puntos de anclaje, fi jos o con enrolladores, homologados según el reglamento 
UN/ECE N.° 16 o cualquier otra norma equivalente.
• En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo de reten-
ción o con su distribuidor.
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Gr. 3 / 22-36 kg
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We would like to congratulate you on your purchase of a group 2-3 car seat. 
If you would like to obtain any help regarding this product, you can contact 
our customer service.

SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING: Please read these instructions carefully before using the seat and keep 
this guide in a safe place for future reference. If you do not comply with these in-
structions, the safety of your child could be compromised. Only install your group 
2-3 booster seat on a forward facing seat that has a 3-point seat belt. 
• The hard items and the items in plastic of the child restraint system must be 
located and installed so that when used normally, they do not get trapped under a 
movable seat or in the vehicle door.
• Make sure the straps to attach the restraint system to the vehicle are kept tight 
and adjust the straps that hold in the child. The straps must not be twisted.
• Make sure the sub-abdominal straps are run as low as possible, to keep the pelvis 
in good position.
• Replace the restraint system if it has been subjected to violent shocks in an ac-
cident.
• It is dangerous to change or add elements to the restraint system in any way 
without the authorisation of the competent authority, or not to carefully follow the 
instructions on installation provided by the manufacturer of the child restraint sys-
tem.
• Keep the seat out of direct sunlight so that the child does not get burned.
• Do not leave the child unattended in a child restraint system.
• Make sure that luggage and other items that might harm the child in the seat in 
the event of a shock are correctly stowed away.
• Do not use the child restraint system without the cover.
• Do not replace the seat cover with one that has not been recommended by the 
manufacturer, because it plays a direct role ensuring that the restraint system 
works effectively.
• If you have a doubt concerning the installation and correct usage of your seat, 
please contact the manufacturer of the child restraint system.
• Install your child restraint system on seats categorised as “Universal” in your car 
manual.
• Do not use weight-bearing contact points other than those described in the in-
structions and indicated on the restraint system.
• Always use the back seat if possible even if the Highway Code stipulates that us-
ing the front seat is allowed.
• Always ensure that the seat belt has been fastened.
• Do not clothe the child in garments that are too bulky in winter.

Installation
This booster seat has been designed to be used with the 3 points safety belt of the 
rear seat of the car. Place the booster seat on the rear of the car. The lap section of 
the belt should be routed below the armrests. The diagonal section passes over the 
child’s shoulder, underneath the armrest for Group 2 (children 15-25 kg), and 
above the armrest for Group 3 (children 22-36 kg).

Cup holder (as an option in some models)
Slide the cup holder of the car seat into the guides on each side of the seat. 
WARNING: do not place heavy objects that might fl y out of the cup holder in 
the event of an impact.

Storage of the instruction manual
Store this instruction manual, depending on the model of your vehicle, either in the 
pouch provided, or by slipping it into between the shell and the cover of the seat.

Maintenance advice
All the material parts can be removed. Slight stains can be removed using a damp 
sponge soaked in soapy water or it can be washed by hand at 30° in soapy water. 
Do not use bleach, do not iron, do not machine wash, and do not tumble dry.

WARNING
• This car seat is a “Universal” child restraint system. It has been approved in ac-
cordance with regulation N°44/04, and is suitable for general use in vehicles and is 
compatible with the majority (some exceptions) of vehicle seats.
• It is more likely that the seat is perfectly compatible if the vehicle manufacturer 
states that its vehicles are suitable for taking “Universal” child restraint systems.
• This restraint system is classifi ed as “Universal” in accordance with the strict-
est approval criteria, whereas earlier models do not correspond to these new provi-
sions.
• It can only be adapted to vehicles with 3-point safety belts that are either fi xed or 
have a roller mechanism and that have been approved compliant with the UN/ECE 
N° 16 or other equivalent standards.
• If in doubt, contact the manufacturer or retailer of the restraint system.
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Vous venez d’acquérir un siège auto groupe 2-3 et nous vous en remercions. Si 
vous désirez obtenir une aide concernant ce produit, vous pouvez vous adresser 
à notre service consommateurs.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT: Lisez ces instructions avec attention avant utilisation et conservez 
ce guide pour les futurs besoins de référence. Si vous ne respectez pas ces instructions, 
la sécurité de votre enfant pourrait être affectée. N’installez votre siège auto groupe 2-3 
que sur un siège orienté vers l’avant et équipé d’une ceinture de sécurité à 3 points. Les 
éléments rigides et les pièces en matière plastique du dispositif de retenue pour enfants 
doivent êtres situés et installés de telle manière qu’ils ne puissent pas, dans les condi-
tions normales d’utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte 
du véhicule. Maintenir tendues toutes les sangles servant à attacher le dispositif de re-
tenue au véhicule et régler les sangles qui servent à retenir l’enfant. De plus les sangles 
ne doivent pas être vrillées. Veillez à ce que les sangles sous-abdominales soient portées 
aussi bas que possible, pour bien maintenir le bassin. Remplacer le dispositif lorsqu’il a 
été soumis à des efforts violents dans un accident. Il est dangereux de modifi er ou de 
compléter le dispositif en quoi que ce soit sans l’agrément de l’autorité compétente, ou 
à ne pas suivre scrupuleusement les instructions concernant l’installation fournies pas 
le fabricant du dispositif de retenue pour enfants. Maintenir le siège à l’abri du rayonne-
ment solaire, pour éviter que l’enfant ne puisse se brûler. Ne pas laisser un enfant sans 
surveillance dans un dispositif de retenue pour enfants. Veillez à ce que les bagages et 
autres objets susceptibles de causer des blessures à l’occupant du siège en cas de choc 
soient solidement arrimés. Ne pas utiliser le dispositif de retenue pour enfants sans la 
housse. Ne pas remplacer la housse du siège par une autre housse que celle recomman-
dée par le constructeur, car elle intervient directement dans le comportement du dispo-
sitif de retenue. Si vous avez un doute concernant l’installation et la bonne utilisation de 
votre siège veuillez contacter le fabricant du dispositif de retenue pour enfants. Installer 
votre système de retenue pour enfants aux places assises rangées dans la catégorie 
‘Universel’ dans le manuel d’utilisation de votre véhicule. Ne pas utiliser de points de 
contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et marqués sur le système 
de retenue. Toujours privilégier les places assises arrières même lorsque le code de la 
route autorise une installation à l’avant. Toujours s’assurer que la ceinture de la voiture 
est bouclée. Toujours vérifi er qu’il n’y a pas de débris alimentaires ou autres dans la 
boucle du harnais ou dans l’ajusteur central. Veillez à ne pas installer l’enfant avec des 
vêtements trop volumineux en hiver.

Installation
Le réhausseur est spécialement conçu pour être employé avec la ceinture 3 points des 
sièges arrières. Placer le réhausseur sur le siège arrière. Asseoir l’enfant sur le réhausseur 
en utilisant la ceinture 3 points des sièges arrière. La partie ventrale de la ceinture passe 
sous les accoudoirs. La partie diagonale passe sur l’épaule de l’enfant, sous l’accoudoir 
en Groupe 2 (15-25 kg) et sur l’accoudoir en Groupe 3 (22-36 kg). 
Assurez-vous dans tous les cas que la ceinture de sécurité n’est pas vrillée.

Porte-gobelet (en option selon le modèle)
Montez le porte-gobelet du siège auto en le glissant dans les guides situés de chaque 
côté de l’assise. ATTENTION: ne pas placer dans le porte-gobelet d’objets lourds 
susceptibles de devenir des projectiles en cas de choc.

Rangement de la notice
Conservez cette notice en la rangeant, selon le modèle de votre siège, soit dans la poche 
prévue à cet effet, soit en la glissant entre la coque et la housse de l’assise.

Conseils d’entretien
Toutes les parties textiles sont déhoussables. En cas de tâches légères, nettoyez à l’aide 
d’une éponge humidifi ée avec de l’eau savonneuse ou lavez à la main à 30° dans de 
l’eau savonneuse. Ne pas utiliser de javel, ne pas repasser, ne pas laver en machine, ne 
pas mettre dans un sèche linge.

AVERTISSEMENT
• Ce siège auto est un dispositif de retenue ‘Universal’ pour enfant. Homologué selon le 
règlement N°44/04, il est adapté à une utilisation générale dans les véhicules, et com-
patible avec la plus grande majorité (sauf exception) des sièges de véhicules.
• La parfaite compatibilité est plus facilement obtenue lorsque le constructeur du vé-
hicule déclare que ses véhicules sont adaptés à recevoir des dispositifs de retenue ‘Uni-
versal’.
• Ce dispositif de retenue est classé ‘Universal’, selon les critères d’homologation les plus 
strictes, par rapport aux modèles précédents qui ne correspondent plus à ces nouvelles 
dispositions.
• Adaptable uniquement sur les véhicules munis de ceintures de sécurité à 3 points 
d’ancrage, fi xes ou avec enrouleurs, homologuées selon le règlement UN/ECE N° 16 ou 
autre norme équivalente.
• En cas d’incertitude, contacter le fabricant du dispositif de retenue, ou votre reven-
deur.
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إذا آانت هناك رغبة في الحصول على أية مساعدة فيما .3-2-1نحب أن نهنئك على شرائك لمقعد السيارة للمجموعة 
 .  بخدمة العمالءيتعلق بهذا المنتج، يمكنك االتصال 

 
 تعليمات األمان

دام المقعد واالحتفاظ بهذا الدليل في مكان آمن من أجل العودة إليهالرجاء قراءة هذه التعليمات بحرص قبل استخ :تحذير
3-2-1ال يتم ترآيب المقعد المساند للمجموعة  .يمكن أن تتأثر سالمة طفلك إذا لم يتم االلتزام بهذه التعليمات .مستقبًال

  . (1)إال فوق مقعد متجه لألمام يحتوي على حزام مقعد ثالثي النقاط 
 

أماآن األشياء الصلبة واألشياء المصنوعة من البالستيك في نظام تثبيت الطفل وترآيبها بحيث ال تنحشريجب تحديد  •
 . تحت مقعد متحرك أو في باب السيارة عند استخدام المقعد بشكل عادي

 . الطفل تأآد من أن الشريطين اللذين سيربطان نظام التثبيت بالسيارة محكمان ويتم ضبط الشريطين اللذين يثبتان •
 .يجب أال يكون الشريطان ملتويين

 .قم باستبدال نظام التثبيت إذا تعرض لصدمات عنيفة في حادث •
من الخطر تغيير عناصر أو إضافة عناصر لنظام التثبيت بأي شكل من دون تصريح من السلطة المختصة أو عدم •

 .بيت الطفلااللتزام بحرص بتعليمات الترآيب التي توفرها جهة تصنيع نظام تث
 . ال يتم تعريض المقعد لضوء الشمس المباشر حتى ال يتعرض الطفل للسعة •
 .ال تقم بترك الطفل بمفرده في نظام تثبيت الطفل •
يجب التأآد من أن حقائب السفر واألشياء األخرى التي قد تؤذي الطفل الموجود في المقعد في حالة حدوث صدمة •

 .   مرصوصة بعيًدا بشكل صحيح
 .ال تقم باستخدام نظام تثبيت الطفل من دون الغطاء •
ال تقم باستبدال غطاء المقعد بغطاء لم تتم التوصية به من جانب جهة التصنيع ألنه يلعب دوًرا مباشًرا في ضمان أن •

 .نظام التثبيت يعمل بشكل فعال
لرجاء االتصال بجهة تصنيع نظام تثبيتإذا آان هناك شك فيما يتعلق بترآيب المقعد واالستخدام الصحيح له، فا •

 .  الطفل
 .في دليل سيارتك" عالمية"قم بترآيب نظام تثبيت الطفل على مقاعد تم تصنيفها باعتبارها  •
 . ال تستخدام نقاط اتصال متحملة للوزن غير تلك الموصوفة في التعليمات والموضحة في نظام التثبيت •
ا آان ذلك ممكًنا حتى إذا آان قانون الطريق السريع يذآر أن استخدام المقعد األمامياستخدم دائًما المقعد الخلفي إذ •

 . مسموح
 . تأآد دائمًا من أنه تم تثبيت حزام المقعد •
 .  تحقق دائمًا من أنه ال توجد قطع طعام أو مخلفات أخرى في إبزيم الحمالة أو في الضابط الرئيسي •
 . مة جًدا في الشتاءال تقم بإلباس الطفل مالبس ضخ •
 

 )2( 3-2-1مقعد لألطفال 
 مسند للرأس عمودي متغير األوضاع. 1
 )2(حزام تثبيت . 2
 الظهر. 3
 )يتم االستخدام مع الحمالة – x2(دليل الحزام المائل . 4
 المقعد. 5
 )على حسب الطراز(جيب لتنظيم األوراق . 6
 لسان التثبيت. 7
 أحزمة تثبيت بابزيم. 8
 )2(بط الحزام ألسنة ض. 9

 )على حسب الطراز(وسادة منخفضة . 10
 )2(أبزيم . 11
 )2(جيب أمان . 12
 )يتم االستخدام دون حزام التثبيت – 2(حزام للتثبيت بشكل قطري . 13
 

 تجميع المقعد المساند
إلى أعلى رأسيًا  ثم رفع الظهر (3)يتم وضع آال اللسانين الموجودين في الخلف داخل الفتحتين الموجودتين في المقعد 

(4)  . 
يجب دفع ألسنة الظهر إلى  .)5(يتم الضغط بقوة على الظهر لضمان أن آال لساني ظهر المقعد في مكانهما بشكل آمن 

 .أسفل إلى أقصى حد يصال إليه داخل المقعد
 

 )سنوات تقريًبا 4أشهر إلى  9من ( آجم 18إلى  9، من 1المجموعة 
  .خاص بالمقعد على حسب مقاس طفلك وذلك قبل البدء في ترآيب المقعد نفسه في السيارةتأآد من ضبط حزام التثبيت ال

فإذا آان  .يمكن ضبط أحزمة التثبيت على ثالثة ارتفاعات، حيث يجب إدخالها في الفتحات األقرب إلى آتفي طفلك
لضبط ارتفاع األحزمة، قم بسحب  .ارتفاع آتفّي طفلك ما بين ارتفاعين للفتحات، قم دائمًا باستخدام الوضع األعلى

ثم اسحب طرف  )6(الطرف العلوي من األحزمة مع تدوير الجزء المعدني الموجود في الجانب الخلفي من مسند الظهر 
قم بضبط طرف الحزام على االرتفاع  .)7(الحزام عبر الفتحات الموجودة في الجناح الجانبي لمسند الظهر والغطاء 

وأعد تثبيتها في مسند  )8(لفتحات الموجودة في األجنحة الجانبية لمسند الظهر وفي الغطاء المرغوب باستخدام نفس ا
قم بتكرار نفس الخطوات على  .تأآد من ضبط موضع الجزء المعدني هناك ومن عدم التواء طرف الحزام .)9(الظهر 

 .الطرف العلوي للحزام الثاني
موجودة في أحزمة التثبيت، وليس من الضروري أن تقوم بالضغط قم بسحب ألسنة الضبط ال :إلحكام ربط األحزمة •

 .)10(على األزرار الموجودة على لسان الضبط 
اضغط على األزرار الموجودة على الطرف العلوي من حزام الثتبيت، واقترب من الجزء  :لتخفيف ربط األحزمة •

زر األحمر الموجود في حلقة الحزام لفك طفلك اضغط على ال .)11(األسفل منه مع سحب ألسنة الضبط في نفس الوقت 
 .بشكل آامل

اسحب حزام األمان  .وقم بخفض مسند الرأس إلى أقصى حد .)12(ضع مقعد األطفال على المقعد الخلفي من السيارة 
لمسند  ثم قم بتمرير طرفّي الحزام عبر فتحات غطاء المقعد والجناح الجانبي .في السيارة حتى يكون مرتخيًا بشكل آامل

مع التأآد من أن الحزام المخصص لتثبيت بطن الطفل يمر أسفل مسند الذراعين في المقعد، وأن الحزام  )13(الظهر 
المخصص للتثبيت بعرض الجسم يمر بشكل رأسي ما بين مسند الظهر وطرف التثبيت دون أن يمر ما بين أحزمة 

تأآد من أن حزام تثبيت البطن يمر أسفل مسند  .)14(المقابلة  وتأآد من دخول حزام أمان السيارة في الفتحات .التوجيه
قم بربط إبزيم حزام أمان  .الذراعين وأن حزام التثبيت بعرض الجسم يمر فوق مسند الذراعين في مقعد األطفال

اضغط مقعد األطفال بإحكام باتجاه المقعد الخلفي للسيارة وقم بإحكام  .)15(السيارة، وتأآد من عدم التواء حزام األمان 
افتح  .)16(ربط حزام األمان حتى أقصى درجة وذلك بسحب حزام تثبيت البطن وحزام تثبيت الجسم في اتجاه البكرة 

م قم بربط ث .وقم بإجالس طفلك في مقعد األطفال .حلقة الحزام مع الضغط على الزر األحمر الموجود في وسطها
قم بسحب الحزام من أحد لسانّي  .)17(" تكة"موصالت أحزمة التثبيت وإغالق حلقة الحزام، ويجب أن تسمع صوت 

قم بتكرار هذه العملية مع لسان التثبيت الخاص بالحزام  .)18(التثبيت حتى يتم ضبطه بشكل صحيح على جسم طفلك 
 .الثاني
فال ينبغي للمسافة ما بين الحزام وبين  .ماية طفلك إلى أقصى قدر ممكنمن الضروري إحكام ضبط الحزام لح :تنبيه

 .جسم الطفل أن تزيد عن ُسمك إصبع
 

 )سنة تقريًبا 12إلى  3من ( آجم 36إلى  15، من 3-2المجموعة 
طفلك  لن تتم حماية .ال تقم بفك ظهر مقعد السيارة مطلًقا .وبه مسند للظهر 3و 2إن مقعد السيارة معتمد للمجموعة 

 .السيارةعليك بالتأآد من فك حزام مقعد األطفال قبل البدء في ترآيبه في  .من الجانبين بدون الظهر
سيكون بإمكانك االحتفاظ بهذا  .قم بربط موصالت الحلقة ثم إغالقها لضم الحزام ولسان التثبيت ما بينهم :فك األحزمة •

قم  .على آل من طرفّي الحزام )7(و )6(بتكرار الخطوات  قم .الوضع بشكل أآثر سهولة الستخدامه في المستقبل
ثم سحب طرف  )19(بسحب الطرف السفلي من األحزمة مع تدوير الجزء المعدني الموجود أسفل قاعدة مقعد األطفال 

اسحب حزام  .قم بتكرار نفس الخطوات على الطرف السفلي للحزام الثاني .)20(الحزام عبر فتحات السيارة والغطاء 
 .)21(لتثبيت مع تدوير الجزء المعدني مع تمريره عبر فتحات المقعد والغطاء ا

 
إن مقعد األطفال مزود بمسند رأس متغير األوضاع مصمم ليصاحب طفلك خالل مراحل نموه مع تقديم أقصى مستويات 

 .الحماية له

مع تمرير طرف  )22(في للسيارة وقم بوضع مقعد األطفال على المقعد الخل .قم برفع مسند الرأس إلى أقصى مستوى
وتأآد من مالمسة ظهر  .قم بإجالس طفلك في مقعد األطفال .)23(حزام تثبيت الجسم عبر فتحة توجيه مسند الرأس 

قم بتمرير طرف حزام تثبيت الجسم  .قم بسحب حزام أمان السيارة وتثبيته في األبزيم .الطفل لمسند ظهر مقعد األطفال
قم بخفض مسند  .)24(اعين المقابل للحزام، مع تمرير طرف حزام األمان أسفل مسندّي الذراعين أسفل مسند الذر

ويجب ضبط وضعه بحيث يسند رأس طفلك جيدًا  .)25(الرأس متغير األوضاع وقم بضبطه على حسب مقاس طفلك 
قم بإحكام  .)26(اه ليغطي العنق لتقديم أعلى مستويات الحماية له مع توجيه حزام تثبيت الجسم على آتفه دون أن يتعد

 .ربط حزام أمان السيارة
 .تأآد من ضبط حزام األمان بشكل صحيح، ومن عدم التوائه ومن أنه ال يلتف حول عنق طفلك

 
وسوف يظل الحظام معلقًا على مسند . إلخراج طفلك من مقعد األطفال، يكفي فك حزام األمان بالسيارة من جانب المقعد

 .الرأس
قم بتثبيت مقعد األطفال باستخدام حزام أمان السيارة في جميع الظروف، حتى عندما ال يكون طفلك جالسًا في  :تنبيه

 .في حالة تعرض السيارة لتصادم، فإن مقعد األطفال غير المثبت سيكون بمثابة قذيفة .مقعد األطفال
 

  )على حسب الطراز ،1المجموعة ( للرجوع إلى وضع الضبط األصلي
أعد ترآيب حزام الخصر، وتأآد  .رشادات التالية إذا آنت ترغب في الرجوع إلى وضع الضبط مع حزام التثبيتاتبع اإل

أعد ترآيب أحد الطرفين السفليين ألحزمة التثبيت، واحرص على  .)27(من إحكام وضع الجزء المعدني أسفل القاعدة 
قم بتكرار نفس الخطوات على الطرف السفلي  .)28(أن يتم وضع الجزء المعدني من الطرف السفلي أسفل القاعدة 

 .للحزام الثاني
واحرص على إحكام وضع الطرف العلوي للحزام خلف مسند الظهر  .أعد ترآيب أحد الطرفين العلويين ألحزمة التثبيت

السفلي تأآد من عدم التواء الطرفين العلوي و .قم بتكرار نفس الخطوات على الطرف العلوي للحزام الثاني .)29(
 .ألحزمة التثبيت

 
 )آخيار في بعض الطرازات( مثبت الكوب

ال تقم  :تحذير . (30)قم بتمرير مثبت الكوب في مقعد السيارة إلى داخل الدليلين الموجودين على آال جانبي السيارة 
 .بوضع أشياء ثقيلة قد تندفع خارج مثبت الكوب في حالة التصادم

 
 حفظ آتيب التعليمات

 (31) 
 

 نصيحة للصيانة
يمكن التخلص من البقع الخفيفة باستخدام قطعة إسفنج مغموسة في ماء بالصابون  .يمكن فك آل األجزاء األساسية

ممنوع استخدام المنظفات والكي والغسيل في  . مئوية في مياه بالصابون 30 أويمكن غسلها باليد عند درجة حرارة
 . غسالة والتنشيف

 
 تحذير 

، وهو مناسب لالستخدام N°44/04تم اعتماده بالتوافق مع الالئحة  .للطفل" عالمي"إن مقعد السيارة هذا نظام تثبيت  •
 ).    بعض االستثناءات مع(العام في السيارات ومتوافق مع غالبية مقاعد السيارات 

من المرجح أآثر أن يكون المقعد متوافًقا بشكل تام إذا ذآرت جهة تصنيع السيارة أن سياراتها مالئمة الستيعاب أنظمة  •
 ".العالمية"تثبيت الطفل 

تستجيب  بما يتوافق مع معايير االعتماد األآثر صرامة بينما ال" عالمًيا"تم تصنيف نظام التثبيت هذا باعتباره  •
 . الموديالت السابقة لهذه االشتراطات الجديدة

ال يمكن أن يتوافق إال مع السيارات ذات أحزمة األمان ثالثية النقاط التي تكون إما ثابتة أو تحتوي على آلية تدوير  •
 .  أو المعايير األخرى المعادلة UN/ECE N° 16والتي تم اعتمادها باعتبارها متوافقة مع 

 .هناك شك في ذلك يتم االتصال بجهة التصنيع أو تاجر التجزئة الخاص بنظام التثبيتإذا آان  •

ÜLÉSMAGASÍTÓ II. és
III. CSOPORT –
15 és 36 kg között

1 - Az ülésmagasító kizárólag a hátsó ülések 3 pontos biz-
tonsági övével való használatra készült.
2 - Helyezze az ülésmagasítót a hátsó ülésre!
3 - Ültesse a gyermeket az ülésmagasítóra a hátsó ülés 3
pontos biztonsági övének használata mellett! A biztonsági
öv hasi része a kartámaszok alatt halad át. Az öv átlós
része a gyermek válla felett halad át, majd a 2. csoportú
(15-25 kg) ülésmagasítók esetében a váll alatt, illetve a 3.
csoportú (22-36 kg) ülésmagasítók esetében a váll felett.
FONTOS MEGJEGYZÉS: Minden esetben ügyeljen rá, hogy a
biztonsági öv ne legyen megcsavarodva!
Gyártotta a TEAM TEX - 38230 CHARVIEU (Franciaország)

HU

FOTELIK PODWYSZAJCY
POLO/UNO Grupa II i III
od 15 do 36 kg

1 - Fotelik przeznaczony jest do używania z trzympunktowym
samochodowym pasem bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu
w samochodzie.
2 - Umieścić fotelik na tylnym siedzeniu samochodu.
3 - Umieścic dziecko w foteliku i przypiąć trzypunktowym
pasem bezpieczeństwa zwra cajac uwagęna odpowiednie
umieszczenie pasów. Czesc biodrowa pasów bezpieczenstwa
winna przechodzic pod podlokietnikami. Czesc piersiowa
winna przechodzic nad ramieniem dziecka i pod podlokietni-
kiem dla grupy 2 (od 15 do 25 kg wagi dziecka) i nad podlo-
kietnikiem dla grupy 3 (od 22 do 36 kg wagi dziecka).
WAZNA UWAGA : nalezy zawsze sprawdzić czy pas bez-
pieczenstwa nie jest skrecony.
CZYSZCZENIE : wszystkie częsci fotelika winny być czyszo-
zone za pomoką łagodnycth
środków piorących.
TEAM TEX - F-38230 CHARVIEU

DETSKÁ SEDA KA DO
AUTA SÚSTAVY II a III
- 15 a 36 kg

1 – Detská sedačka je špeciálne vytvorená na použitie s
bezpečnostným pásom na 3 miestach na zadnom sedadle.
2 – Položte detskú sedačku na zadné sedadlo.
3 – Posaďte dieťa do detskej sedačky s použitím bezpečnost-
ného pásu s 3 bodmi na zadnom sedadle: Brušná časť pásu
prechádza pod lakťovými opierkami. Diagonálna časť pre-
chádza cez rameno dieťaťa, pod lakťovou opierkou v Sústave 2
(15-25 kg) a nad lakťovou opierkou v Sústave 3 (22-36kg).
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA :Vo všetkých prípadoch sa uistite, že
nie je bezpečnostný pás prekrútený.
Vyrobil TEAM TEX- 38230 CHARVIEU

PODIZA SKUPINA II i
III od 15 do 36 kg

1 - Podizač je posebice namijenjen za uporabu s
pojasom od 3 točke stražnjeg sjedala.
2 - Postavite podizač na stražnje sjedalo.
3 - Postavite dijete na podizač uz uporabu pojasa
od 3 točke stražnjega sjedala : Prednja strana po-
jasa prolazi ispod naslonjača za ruke. Dijagonalni
dio prolazi ispod ramena djeteta, ispod naslonjača
za ruke kod Skupine 2 (15-25 kg) i preko nas-
lonjača za ruke Skupine 2 (22-36kg).VAŽNA NA-
POMENA : Osigurajte se u svakome slučaju da
sigurnosni pojas nije uvrnut.
Proizvedeno od strane TEAM TEX-38230 CHARVIEU
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إذا آانت هناك رغبة في الحصول على أية مساعدة فيما .3-2-1نحب أن نهنئك على شرائك لمقعد السيارة للمجموعة 
 .  بخدمة العمالءيتعلق بهذا المنتج، يمكنك االتصال 

 
 تعليمات األمان

دام المقعد واالحتفاظ بهذا الدليل في مكان آمن من أجل العودة إليهالرجاء قراءة هذه التعليمات بحرص قبل استخ :تحذير
3-2-1ال يتم ترآيب المقعد المساند للمجموعة  .يمكن أن تتأثر سالمة طفلك إذا لم يتم االلتزام بهذه التعليمات .مستقبًال

  . (1)إال فوق مقعد متجه لألمام يحتوي على حزام مقعد ثالثي النقاط 
 

أماآن األشياء الصلبة واألشياء المصنوعة من البالستيك في نظام تثبيت الطفل وترآيبها بحيث ال تنحشريجب تحديد  •
 . تحت مقعد متحرك أو في باب السيارة عند استخدام المقعد بشكل عادي

 . الطفل تأآد من أن الشريطين اللذين سيربطان نظام التثبيت بالسيارة محكمان ويتم ضبط الشريطين اللذين يثبتان •
 .يجب أال يكون الشريطان ملتويين

 .قم باستبدال نظام التثبيت إذا تعرض لصدمات عنيفة في حادث •
من الخطر تغيير عناصر أو إضافة عناصر لنظام التثبيت بأي شكل من دون تصريح من السلطة المختصة أو عدم •

 .بيت الطفلااللتزام بحرص بتعليمات الترآيب التي توفرها جهة تصنيع نظام تث
 . ال يتم تعريض المقعد لضوء الشمس المباشر حتى ال يتعرض الطفل للسعة •
 .ال تقم بترك الطفل بمفرده في نظام تثبيت الطفل •
يجب التأآد من أن حقائب السفر واألشياء األخرى التي قد تؤذي الطفل الموجود في المقعد في حالة حدوث صدمة •

 .   مرصوصة بعيًدا بشكل صحيح
 .ال تقم باستخدام نظام تثبيت الطفل من دون الغطاء •
ال تقم باستبدال غطاء المقعد بغطاء لم تتم التوصية به من جانب جهة التصنيع ألنه يلعب دوًرا مباشًرا في ضمان أن •

 .نظام التثبيت يعمل بشكل فعال
لرجاء االتصال بجهة تصنيع نظام تثبيتإذا آان هناك شك فيما يتعلق بترآيب المقعد واالستخدام الصحيح له، فا •

 .  الطفل
 .في دليل سيارتك" عالمية"قم بترآيب نظام تثبيت الطفل على مقاعد تم تصنيفها باعتبارها  •
 . ال تستخدام نقاط اتصال متحملة للوزن غير تلك الموصوفة في التعليمات والموضحة في نظام التثبيت •
ا آان ذلك ممكًنا حتى إذا آان قانون الطريق السريع يذآر أن استخدام المقعد األمامياستخدم دائًما المقعد الخلفي إذ •

 . مسموح
 . تأآد دائمًا من أنه تم تثبيت حزام المقعد •
 .  تحقق دائمًا من أنه ال توجد قطع طعام أو مخلفات أخرى في إبزيم الحمالة أو في الضابط الرئيسي •
 . مة جًدا في الشتاءال تقم بإلباس الطفل مالبس ضخ •
 

 )2( 3-2-1مقعد لألطفال 
 مسند للرأس عمودي متغير األوضاع. 1
 )2(حزام تثبيت . 2
 الظهر. 3
 )يتم االستخدام مع الحمالة – x2(دليل الحزام المائل . 4
 المقعد. 5
 )على حسب الطراز(جيب لتنظيم األوراق . 6
 لسان التثبيت. 7
 أحزمة تثبيت بابزيم. 8
 )2(بط الحزام ألسنة ض. 9

 )على حسب الطراز(وسادة منخفضة . 10
 )2(أبزيم . 11
 )2(جيب أمان . 12
 )يتم االستخدام دون حزام التثبيت – 2(حزام للتثبيت بشكل قطري . 13
 

 تجميع المقعد المساند
إلى أعلى رأسيًا  ثم رفع الظهر (3)يتم وضع آال اللسانين الموجودين في الخلف داخل الفتحتين الموجودتين في المقعد 

(4)  . 
يجب دفع ألسنة الظهر إلى  .)5(يتم الضغط بقوة على الظهر لضمان أن آال لساني ظهر المقعد في مكانهما بشكل آمن 

 .أسفل إلى أقصى حد يصال إليه داخل المقعد
 

 )سنوات تقريًبا 4أشهر إلى  9من ( آجم 18إلى  9، من 1المجموعة 
  .خاص بالمقعد على حسب مقاس طفلك وذلك قبل البدء في ترآيب المقعد نفسه في السيارةتأآد من ضبط حزام التثبيت ال

فإذا آان  .يمكن ضبط أحزمة التثبيت على ثالثة ارتفاعات، حيث يجب إدخالها في الفتحات األقرب إلى آتفي طفلك
لضبط ارتفاع األحزمة، قم بسحب  .ارتفاع آتفّي طفلك ما بين ارتفاعين للفتحات، قم دائمًا باستخدام الوضع األعلى

ثم اسحب طرف  )6(الطرف العلوي من األحزمة مع تدوير الجزء المعدني الموجود في الجانب الخلفي من مسند الظهر 
قم بضبط طرف الحزام على االرتفاع  .)7(الحزام عبر الفتحات الموجودة في الجناح الجانبي لمسند الظهر والغطاء 

وأعد تثبيتها في مسند  )8(لفتحات الموجودة في األجنحة الجانبية لمسند الظهر وفي الغطاء المرغوب باستخدام نفس ا
قم بتكرار نفس الخطوات على  .تأآد من ضبط موضع الجزء المعدني هناك ومن عدم التواء طرف الحزام .)9(الظهر 

 .الطرف العلوي للحزام الثاني
موجودة في أحزمة التثبيت، وليس من الضروري أن تقوم بالضغط قم بسحب ألسنة الضبط ال :إلحكام ربط األحزمة •

 .)10(على األزرار الموجودة على لسان الضبط 
اضغط على األزرار الموجودة على الطرف العلوي من حزام الثتبيت، واقترب من الجزء  :لتخفيف ربط األحزمة •

زر األحمر الموجود في حلقة الحزام لفك طفلك اضغط على ال .)11(األسفل منه مع سحب ألسنة الضبط في نفس الوقت 
 .بشكل آامل

اسحب حزام األمان  .وقم بخفض مسند الرأس إلى أقصى حد .)12(ضع مقعد األطفال على المقعد الخلفي من السيارة 
لمسند  ثم قم بتمرير طرفّي الحزام عبر فتحات غطاء المقعد والجناح الجانبي .في السيارة حتى يكون مرتخيًا بشكل آامل

مع التأآد من أن الحزام المخصص لتثبيت بطن الطفل يمر أسفل مسند الذراعين في المقعد، وأن الحزام  )13(الظهر 
المخصص للتثبيت بعرض الجسم يمر بشكل رأسي ما بين مسند الظهر وطرف التثبيت دون أن يمر ما بين أحزمة 

تأآد من أن حزام تثبيت البطن يمر أسفل مسند  .)14(المقابلة  وتأآد من دخول حزام أمان السيارة في الفتحات .التوجيه
قم بربط إبزيم حزام أمان  .الذراعين وأن حزام التثبيت بعرض الجسم يمر فوق مسند الذراعين في مقعد األطفال

اضغط مقعد األطفال بإحكام باتجاه المقعد الخلفي للسيارة وقم بإحكام  .)15(السيارة، وتأآد من عدم التواء حزام األمان 
افتح  .)16(ربط حزام األمان حتى أقصى درجة وذلك بسحب حزام تثبيت البطن وحزام تثبيت الجسم في اتجاه البكرة 

م قم بربط ث .وقم بإجالس طفلك في مقعد األطفال .حلقة الحزام مع الضغط على الزر األحمر الموجود في وسطها
قم بسحب الحزام من أحد لسانّي  .)17(" تكة"موصالت أحزمة التثبيت وإغالق حلقة الحزام، ويجب أن تسمع صوت 

قم بتكرار هذه العملية مع لسان التثبيت الخاص بالحزام  .)18(التثبيت حتى يتم ضبطه بشكل صحيح على جسم طفلك 
 .الثاني
فال ينبغي للمسافة ما بين الحزام وبين  .ماية طفلك إلى أقصى قدر ممكنمن الضروري إحكام ضبط الحزام لح :تنبيه

 .جسم الطفل أن تزيد عن ُسمك إصبع
 

 )سنة تقريًبا 12إلى  3من ( آجم 36إلى  15، من 3-2المجموعة 
طفلك  لن تتم حماية .ال تقم بفك ظهر مقعد السيارة مطلًقا .وبه مسند للظهر 3و 2إن مقعد السيارة معتمد للمجموعة 

 .السيارةعليك بالتأآد من فك حزام مقعد األطفال قبل البدء في ترآيبه في  .من الجانبين بدون الظهر
سيكون بإمكانك االحتفاظ بهذا  .قم بربط موصالت الحلقة ثم إغالقها لضم الحزام ولسان التثبيت ما بينهم :فك األحزمة •

قم  .على آل من طرفّي الحزام )7(و )6(بتكرار الخطوات  قم .الوضع بشكل أآثر سهولة الستخدامه في المستقبل
ثم سحب طرف  )19(بسحب الطرف السفلي من األحزمة مع تدوير الجزء المعدني الموجود أسفل قاعدة مقعد األطفال 

اسحب حزام  .قم بتكرار نفس الخطوات على الطرف السفلي للحزام الثاني .)20(الحزام عبر فتحات السيارة والغطاء 
 .)21(لتثبيت مع تدوير الجزء المعدني مع تمريره عبر فتحات المقعد والغطاء ا

 
إن مقعد األطفال مزود بمسند رأس متغير األوضاع مصمم ليصاحب طفلك خالل مراحل نموه مع تقديم أقصى مستويات 

 .الحماية له

مع تمرير طرف  )22(في للسيارة وقم بوضع مقعد األطفال على المقعد الخل .قم برفع مسند الرأس إلى أقصى مستوى
وتأآد من مالمسة ظهر  .قم بإجالس طفلك في مقعد األطفال .)23(حزام تثبيت الجسم عبر فتحة توجيه مسند الرأس 

قم بتمرير طرف حزام تثبيت الجسم  .قم بسحب حزام أمان السيارة وتثبيته في األبزيم .الطفل لمسند ظهر مقعد األطفال
قم بخفض مسند  .)24(اعين المقابل للحزام، مع تمرير طرف حزام األمان أسفل مسندّي الذراعين أسفل مسند الذر

ويجب ضبط وضعه بحيث يسند رأس طفلك جيدًا  .)25(الرأس متغير األوضاع وقم بضبطه على حسب مقاس طفلك 
قم بإحكام  .)26(اه ليغطي العنق لتقديم أعلى مستويات الحماية له مع توجيه حزام تثبيت الجسم على آتفه دون أن يتعد

 .ربط حزام أمان السيارة
 .تأآد من ضبط حزام األمان بشكل صحيح، ومن عدم التوائه ومن أنه ال يلتف حول عنق طفلك

 
وسوف يظل الحظام معلقًا على مسند . إلخراج طفلك من مقعد األطفال، يكفي فك حزام األمان بالسيارة من جانب المقعد

 .الرأس
قم بتثبيت مقعد األطفال باستخدام حزام أمان السيارة في جميع الظروف، حتى عندما ال يكون طفلك جالسًا في  :تنبيه

 .في حالة تعرض السيارة لتصادم، فإن مقعد األطفال غير المثبت سيكون بمثابة قذيفة .مقعد األطفال
 

  )على حسب الطراز ،1المجموعة ( للرجوع إلى وضع الضبط األصلي
أعد ترآيب حزام الخصر، وتأآد  .رشادات التالية إذا آنت ترغب في الرجوع إلى وضع الضبط مع حزام التثبيتاتبع اإل

أعد ترآيب أحد الطرفين السفليين ألحزمة التثبيت، واحرص على  .)27(من إحكام وضع الجزء المعدني أسفل القاعدة 
قم بتكرار نفس الخطوات على الطرف السفلي  .)28(أن يتم وضع الجزء المعدني من الطرف السفلي أسفل القاعدة 

 .للحزام الثاني
واحرص على إحكام وضع الطرف العلوي للحزام خلف مسند الظهر  .أعد ترآيب أحد الطرفين العلويين ألحزمة التثبيت

السفلي تأآد من عدم التواء الطرفين العلوي و .قم بتكرار نفس الخطوات على الطرف العلوي للحزام الثاني .)29(
 .ألحزمة التثبيت

 
 )آخيار في بعض الطرازات( مثبت الكوب

ال تقم  :تحذير . (30)قم بتمرير مثبت الكوب في مقعد السيارة إلى داخل الدليلين الموجودين على آال جانبي السيارة 
 .بوضع أشياء ثقيلة قد تندفع خارج مثبت الكوب في حالة التصادم

 
 حفظ آتيب التعليمات

 (31) 
 

 نصيحة للصيانة
يمكن التخلص من البقع الخفيفة باستخدام قطعة إسفنج مغموسة في ماء بالصابون  .يمكن فك آل األجزاء األساسية

ممنوع استخدام المنظفات والكي والغسيل في  . مئوية في مياه بالصابون 30 أويمكن غسلها باليد عند درجة حرارة
 . غسالة والتنشيف

 
 تحذير 

، وهو مناسب لالستخدام N°44/04تم اعتماده بالتوافق مع الالئحة  .للطفل" عالمي"إن مقعد السيارة هذا نظام تثبيت  •
 ).    بعض االستثناءات مع(العام في السيارات ومتوافق مع غالبية مقاعد السيارات 

من المرجح أآثر أن يكون المقعد متوافًقا بشكل تام إذا ذآرت جهة تصنيع السيارة أن سياراتها مالئمة الستيعاب أنظمة  •
 ".العالمية"تثبيت الطفل 

تستجيب  بما يتوافق مع معايير االعتماد األآثر صرامة بينما ال" عالمًيا"تم تصنيف نظام التثبيت هذا باعتباره  •
 . الموديالت السابقة لهذه االشتراطات الجديدة

ال يمكن أن يتوافق إال مع السيارات ذات أحزمة األمان ثالثية النقاط التي تكون إما ثابتة أو تحتوي على آلية تدوير  •
 .  أو المعايير األخرى المعادلة UN/ECE N° 16والتي تم اعتمادها باعتبارها متوافقة مع 

 .هناك شك في ذلك يتم االتصال بجهة التصنيع أو تاجر التجزئة الخاص بنظام التثبيتإذا آان  •




