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Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την αγορά ενός ομαδικού καθίσματος αυτοκινήτου 1/2/3. Εάν θέλετε να λάβετε οποιαδήποτε βοήθεια 

σχετικά με αυτό το προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το κάθισμα και φυλάξτε αυτόν τον οδηγό σε ασφαλές μέρος 

για μελλοντική αναφορά.

• Εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτές τις οδηγίες, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του παιδιού σας.
• Όταν κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το κάθισμα αυτοκινήτου σας, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζει επίσης πώς να το χρησιμοποιεί, ειδικά τον σωστό 

τρόπο προσαρμογής του.

• Αυτό το παιδικό κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιδιά βάρους 9 έως 36 κιλών (συνιστώμενη ηλικία: 9 μηνών έως 12 

ετών).

• Αυτό το κάθισμα αυτοκινήτου είναι κατάλληλο μόνο εάν το όχημα είναι εφοδιασμένο με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων, εγκεκριμένη σύμφωνα με 

τον κανονισμό UN/ECE No. 16 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.

• Χρησιμοποιώντας το παιδικό κάθισμα σε καθίσματα συνοδηγού με μπροστινό αερόσακο, σύρετε προς τα πίσω το κάθισμα του συνοδηγού.

• Η ασφαλέστερη θέση για αυτό το κάθισμα είναι στο πίσω κάθισμα ενός οχήματος. Μην μεταφέρετε ποτέ το παιδί χωρίς να χρησιμοποιήσετε 

τη ζώνη. Για τη σωστή χρήση της ζώνης ασφαλείας αυτοκινήτου, ανατρέξτε σε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών. Η ζώνη ασφαλείας του 

αυτοκινήτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κανένα αναγνωρισμένο σημείο πίεσης.

• Επιθεωρείτε περιοδικά την πλεξούδα για φθορά, για να βεβαιωθείτε ότι κάθε ζώνη και η ζώνη ασφαλείας του οχήματος 

είναι πλήρως δεμένες. Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με το σώμα του παιδιού και δεν πρέπει να 

στρίβει.

• Μην χρησιμοποιήσετε ξανά κανένα κάθισμα αυτοκινήτου μετά από πρόσκρουση ή ατύχημα.

• Το εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να ζεσταθεί πολύ όταν βρίσκεται σε άμεσο ηλιακό φως, επομένως συνιστάται να 

καλύπτεται το παιδικό κάθισμα όταν δεν χρησιμοποιείται. Έτσι δεν θα κάψει το παιδί σας.

• Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στο κάθισμα οποιαδήποτε στιγμή.

• Οι αποσκευές και άλλα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να ασφαλίζονται στο αυτοκίνητο. Τα χαλαρά αντικείμενα ενδέχεται να 

προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος.

• Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς κάλυμμα.

• Το κάλυμμα δεν μπορεί να αλλάξει με άλλα υλικά, εκτός από τα προτεινόμενα από τους κατασκευαστές, καθώς θα επηρεάσει 

τις λειτουργίες του συστήματος παιδικού καθίσματος.

• Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι σημαντικό το παιδί να μπορεί να απελευθερωθεί γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι η πόρπη 

δεν είναι πλήρως αδιάβροχη και έτσι πρέπει να διδαχθεί το παιδί σας να μην παίζει ποτέ με την πόρπη.

• Όταν το παιδικό κάθισμα δεν χρησιμοποιείται, συνιστάται να είναι δεμένο στο αυτοκίνητο με ζώνη ασφαλείας για την 

αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.

• Αποθηκεύστε αυτό το παιδικό κάθισμα σε ασφαλές μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται. Αποφύγετε να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του.

• Μην αφήνετε το παιδικό σας κάθισμα να έρθει σε επαφή με διαβρωτικές ουσίες π.χ. οξύ μπαταρίας.
• Μην αφήνετε το παιδικό κάθισμα με ένα παιδί σε αυτό σε υπερυψωμένη επιφάνεια, όπως τραπέζι, επιφάνεια εργασίας, κρεβάτι ή καρότσι για 

ψώνια, λόγω κινδύνου πτώσης.

• Μη χρησιμοποιείτε αυτό το παιδικό κάθισμα στο σπίτι. Δεν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο 

αυτοκίνητό σας.

• Ο κατασκευαστής μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του καθίσματος αυτοκινήτου μόνο εάν χρησιμοποιείται από τον αρχικό ιδιοκτήτη.

• Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να μην χρησιμοποιείτε ένα μεταχειρισμένο προϊόν, καθώς δεν μπορείτε ποτέ να είστε σίγουροι για το ιστορικό του.

• Ελέγχετε πάντα για να βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα εφαρμόζει σωστά στο αυτοκίνητό σας πριν το αγοράσετε.
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Ανταλλακτικά και εξαρτήματα

Προστασία από πλευρική πρόσκρουση

Σύστημα
Προστασία από πλευρική πρόσκρουση

Μ

Μοχλός ρύθμισης πλεξούδας σύστημα αγκύρωσης

Ζώνη

Κόκκινο κουμπί για ρύθμιση 

του ύψους του προσκέφαλου

p-Ρύθμιση ζώνης πρόσδεσης

ζώνη op-Tether
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Σωστό ύψος ιμάντα ώμου

Η ζώνη είναι πολύ χαμηλή Η ζώνη είναι πολύ ψηλή Σωστός

Ελέγχετε πάντα ότι οι ιμάντες ώμου είναι στο σωστό ύψος για το παιδί σας. Οι ώμοι του 
παιδιού πρέπει να βρίσκονται πάντα κάτω από την υποδοχή για τη ζώνη.

Αλλαγή ύψους του ιμάντα ώμου

Σύρετε έναν από τους ιμάντες καλωδίωσης από τον σύνδεσμο της πλεξούδας. Στη συνέχεια, από το μπροστινό μέρος του 

καθίσματος, τραβήξτε το μέσα από την υποδοχή στην πλάτη του καθίσματος και στο υφασμάτινο κάλυμμα. Περάστε τον 

ιμάντα ζώνης πίσω από την επόμενη τρύπα πάνω ή κάτω στην πλάτη του καθίσματος. Ξαναβιδώστε τον ιμάντα καλωδίωσης 

στον σύνδεσμο της πλεξούδας στο πίσω μέρος του καθίσματος. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τον άλλο ιμάντα 

καλωδίωσης. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο ιμάντες περνούν από υποδοχές στο ίδιο ύψος.
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Αφαίρεση όλων των ιμάντων

1. Αφαίρεση των ιμάντων ώμου της ζώνης ασφαλείας

Απελευθερώστε τον ιμάντα στο κάτω μέρος του καλύμματος της πλάτης του καθίσματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ζώνη. Σύρετε και 

τους δύο ιμάντες καλωδίωσης από τη φίσα καλωδίωσης στο πίσω μέρος της πλάτης και τραβήξτε τον ιμάντα μέσα από τις υποδοχές στην 

πλάτη του καθίσματος και στο υφασμάτινο κάλυμμα.

2. Αφαίρεση των ιμάντων της ζώνης ασφαλείας

Γυρίστε τους συγκρατητήρες ιμάντων στο στενότερο άκρο τους και περάστε τις μέσα από τις υποδοχές στη βάση του 

καθίσματος και μετά μέσα από τις υποδοχές στο υφασμάτινο κάλυμμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε ποτέ την πλάτη του καθίσματος αυτοκινήτου σας. Χωρίς την πλάτη, το παιδί σας δεν θα 

προστατεύεται πλευρικά.
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Universal Retaining System: για αυτοκίνητα χωρίς Isofix

Αυτόν τον τύπο εγκεκριμένης ζώνης ασφαλείας θα πρέπει να έχετε

Αυτό το κάθισμα αυτοκινήτου είναι κατάλληλο μόνο εάν το όχημα είναι εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων-

στατικών, 3 σημείων συσπειρωτήρα, εγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό UN/ECE Νο. 16 ή άλλα ισοδύναμα 

πρότυπα.

Αυτός ο τύπος παιδικού καθίσματος μπορεί να είναι συμβατός και με άλλα καθίσματα αυτοκινήτου. Εάν έχετε 

οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον πωλητή λιανικής.
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Τοποθέτηση του καθίσματος αυτοκινήτου για 9-18 κιλά (Ομάδα Ι, περίπου 9 μήνες έως 4 χρόνια)

Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα σύμφωνα με την κατεύθυνση οδήγησης του οχήματος.

Βήμα 1: Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο 

κάθισμα του οχήματος διασφαλίζοντας ότι ακουμπά 

σταθερά στην πλάτη του καθίσματος αυτοκινήτου.

Βήμα 2: Στερεώστε πλήρως το μαξιλάρι του 

καθίσματος και την πλάτη όπως φαίνεται στην 

εικόνα.

Βήμα 3: Προσοχή: Από την πίσω όψη, βεβαιωθείτε ότι η ζώνη 

ασφαλείας μπαίνει κάτω από τη ζώνη του παιδικού καθίσματος, 

γιατί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Βήμα 4: Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας δεν είναι 

στριμμένη. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το τμήμα της γάμπας 

του πλέγματος της ζώνης ασφαλείας πηγαίνει κάτω από 

το υποβραχιόνιο και το διαγώνιο τμήμα του πλέγματος 

ζώνης ασφαλείας πηγαίνει κάτω από το κόκκινο κλιπ. 

Δένοντας τη ζώνη στην πόρπη, βεβαιωθείτε ότι ακούτε 

ένα «κλικ» και, στη συνέχεια, στερεώστε τη ζώνη.
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Τοποθέτηση του καθίσματος αυτοκινήτου για 9-18 κιλά (Ομάδα Ι, περίπου 9 μήνες έως 4 χρόνια)

Βήμα 1: Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, το 

ένα χέρι πιέζει τον ρυθμιστή της ζώνης και το άλλο 

χέρι χαλαρώνει τους ιμάντες ώμου και, στη συνέχεια, 

μπορούμε να χαλαρώσουμε τους ιμάντες ώμου στο 

μεγαλύτερο μήκος τους.

Βήμα 2: Όπως φαίνεται στην εικόνα, πατήστε το κόκκινο κουμπί για να 

απελευθερώσετε την πόρπη και μετά τοποθετήστε τους ιμάντες ώμου 

και στις δύο πλευρές του υποβραχιόνιου.

Βήμα 3: Βάλτε το μωρό σας στο παιδικό κάθισμα, βάλτε τους ιμάντες ώμου στην αρχική του θέση. Προσαρμόστε 
τους ιμάντες ώμου ανάλογα με το ύψος του ώμου του παιδιού σας. Κλείστε το ένθετο και πιέστε το στην πόρπη, 
βεβαιωθείτε ότι ακούτε ένα «κλικ». Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας δεν είναι στριμμένη. Δένοντας το τμήμα 
ώμου της ζώνης και τέλος προσαρμόστε το ύψος του προσκέφαλου ανάλογα με το ύψος του παιδιού σας.



EN
Τοποθέτηση του καθίσματος αυτοκινήτου για 15-36 κιλά (Ομάδα ΙΙ & ΙΙΙ, περίπου 3 ετών έως 12 ετών)

Βήμα 1: Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του οχήματος διασφαλίζοντας ότι είναι σταθερά πιεσμένο στην πλάτη του καθίσματος 

αυτοκινήτου.

Βήμα 2: Τοποθετήστε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα.

Βήμα 3: Δένοντας τη ζώνη ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι α) το τμήμα της γάμπας του πλέγματος της ζώνης ασφαλείας πηγαίνει πάνω από τον 

καβάλο του παιδιού. β) τα διαγώνια τμήματα του πλέγματος της ζώνης ασφαλείας πηγαίνουν πάνω από τον ώμο του παιδιού σας. Βεβαιωθείτε 

ότι το τμήμα της αγκαλιάς του πλέγματος της ζώνης ασφαλείας πηγαίνει κάτω από το υποβραχιόνιο και, στη συνέχεια, στερεώστε το στην 

πόρπη.

Βήμα 4: Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας δεν είναι στριμμένη. Ελέγξτε εάν τα διαγώνια τμήματα του ιμάντα της ζώνης 

ασφαλείας περνούν από την εγκοπή στο υποβραχιόνιο. Ταυτόχρονα, οι ιμάντες ώμου πρέπει να προσαρμόζονται στο ύψος 

που είναι ακριβώς πάνω από το λαιμό του παιδιού σας.

Βήμα 5: Ρυθμίστε το ύψος του προσκέφαλου, βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος στο προσκέφαλο είναι 1 cm πάνω από τον ώμο του 

παιδιού σας.

Βήμα 6: Δέστε σταθερά τη ζώνη ασφαλείας προς τα πάνω, βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι σταθερά τοποθετημένο.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας δεν είναι στριμμένη. Ελέγξτε επίσης εάν το κάλυμμα έχει 
τοποθετηθεί σωστά και αν ταιριάζει με τη ζώνη ασφαλείας.
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Universal σύστημα συγκράτησης: για αυτοκίνητα με Isofix

Ρύθμιση Top-Tether

Διαγώνια ζώνη

Ζώνη αγκαλιάς

Isofix

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το παιδικό κάθισμα εδώ μόνο όταν είναι εξοπλισμένο με στατικές ζώνες ασφαλείας 3 

σημείων συσπειρωτήρα 3 σημείων που προτείνει ο κανονισμός ECE R16.

Αυτός ο τύπος παιδικού καθίσματος μπορεί να είναι συμβατός και με άλλα καθίσματα αυτοκινήτου. Εάν έχετε 

οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον πωλητή.
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Τοποθέτηση του καθίσματος αυτοκινήτου για 9-18 κιλά (περίπου 9 μήνες έως 4 χρόνια)

Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα σύμφωνα με την κατεύθυνση οδήγησης του οχήματος.

Βήμα 1: Τοποθετήστε την κόκκινη εγκοπή οδηγού isofix στη θέση των σημείων αγκύρωσης Isofix.

Βήμα 2: Περιστρέψτε τους συνδέσμους isofix μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ». Ελέγξτε ότι οι σύνδεσμοι isofix 
κινούνται εντός γωνίας 15° και δεν μπορούν να γυρίσουν.

Κλείδωμα: Πράσινο Ξεκλείδωμα: Κόκκινο

Isofixσημεία αγκύρωσης
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Βήμα 4: Ανοίξτε το κάλυμμα της φίσας του μάνταλου του 

οχήματος, αφήστε το επάνω άγκιστρο πρόσδεσης να 

ασφαλίσει τα σημεία αγκύρωσης του μανδάλου και 

βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως σφιγμένο. (τα σημεία 

αγκύρωσης είναι λίγο διαφορετικά όσον αφορά τους 

διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων, διαβάστε προσεκτικά 

τις οδηγίες του αυτοκινήτου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας δεν 

είναι στριμμένη.

ΕΝΑ

σι
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Τοποθέτηση του καθίσματος αυτοκινήτου για 9-18 κιλά (Ομάδα Ι, περίπου 9 μήνες έως 4 χρόνια)

Βήμα 1: Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, το 

ένα χέρι πιέζει τον ρυθμιστή της ζώνης και το άλλο 

χέρι χαλαρώνει τους ιμάντες ώμου και, στη συνέχεια, 

μπορούμε να χαλαρώσουμε τους ιμάντες ώμου στο 

μεγαλύτερο μήκος τους.

Βήμα 2: Όπως φαίνεται στην εικόνα, πατήστε το κόκκινο κουμπί για να 

απελευθερώσετε την πόρπη και μετά τοποθετήστε τους ιμάντες ώμου 

και στις δύο πλευρές του υποβραχιόνιου.

Βήμα 3: Βάλτε το μωρό σας στο παιδικό κάθισμα, βάλτε τους ιμάντες ώμου στην αρχική του θέση. Προσαρμόστε 
τους ιμάντες ώμου ανάλογα με το ύψος του ώμου του παιδιού σας. Κλείστε το ένθετο και πιέστε το στην πόρπη, 
βεβαιωθείτε ότι ακούτε ένα «κλικ». Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας δεν είναι στριμμένη. Δένοντας το τμήμα 
ώμου της ζώνης και τέλος προσαρμόστε το ύψος του προσκέφαλου ανάλογα με το ύψος του παιδιού σας.



EN
Τοποθέτηση του καθίσματος αυτοκινήτου για 15-36 κιλά (περίπου 3 ετών έως 12 ετών)

Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα σύμφωνα με την κατεύθυνση οδήγησης του οχήματος.

Βήμα 1: Τοποθετήστε την κόκκινη εγκοπή οδηγού isofix στη θέση των σημείων αγκύρωσης Isofix.

Βήμα 2: Περιστρέψτε τους συνδέσμους isofix μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ». Ελέγξτε ότι οι σύνδεσμοι isofix 
κινούνται εντός γωνίας 15° και δεν μπορούν να γυρίσουν.

Κλείδωμα: Πράσινο Ξεκλείδωμα: Κόκκινο

Isofixσημεία αγκύρωσης



EN
Τοποθέτηση του καθίσματος αυτοκινήτου για 15-36 κιλά (Ομάδα ΙΙ & ΙΙΙ, περίπου 3 ετών έως 12 ετών)

Βήμα 1: Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του οχήματος διασφαλίζοντας ότι είναι σταθερά πιεσμένο στην πλάτη του καθίσματος 

αυτοκινήτου.

Βήμα 2: Τοποθετήστε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα.

Βήμα 3: Δένοντας τη ζώνη ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι α) το τμήμα της γάμπας του πλέγματος της ζώνης ασφαλείας πηγαίνει πάνω από τον 

καβάλο του παιδιού. β) τα διαγώνια τμήματα του πλέγματος της ζώνης ασφαλείας πηγαίνουν πάνω από τον ώμο του παιδιού σας. Βεβαιωθείτε 

ότι το τμήμα της αγκαλιάς του πλέγματος της ζώνης ασφαλείας πηγαίνει κάτω από το υποβραχιόνιο και, στη συνέχεια, στερεώστε το στην 

πόρπη.

Βήμα 4: Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας δεν είναι στριμμένη. Ελέγξτε εάν τα διαγώνια τμήματα του ιμάντα της ζώνης 

ασφαλείας περνούν από την εγκοπή στο υποβραχιόνιο. Ταυτόχρονα, οι ιμάντες ώμου πρέπει να προσαρμόζονται στο ύψος 

που είναι ακριβώς πάνω από το λαιμό του παιδιού σας.

Βήμα 5: Ρυθμίστε το ύψος του προσκέφαλου, βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος στο προσκέφαλο είναι 1 cm πάνω από τον ώμο του 

παιδιού σας.

Βήμα 6: Δέστε σταθερά τη ζώνη ασφαλείας προς τα πάνω, βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι σταθερά τοποθετημένο.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας δεν είναι στριμμένη. Ελέγξτε επίσης εάν το κάλυμμα έχει 
τοποθετηθεί σωστά και αν ταιριάζει με τη ζώνη ασφαλείας.



EN
Φροντίδα και συντήρηση

1. Αφαίρεση του καλύμματος

Αφαίρεση του καλύμματος της πλάτης του καθίσματος: Αρχικά, απελευθερώστε τον ελαστικό ιμάντα στο κάτω μέρος του καλύμματος της πλάτης του καθίσματος και μετά

αφαιρέστε το κάλυμμα.

Αφαίρεση του προσκέφαλου και του καλύμματος του ενισχυτικού καθίσματος: Σύρετε το κάλυμμα από πάνω.

Πλύσιμο στο χέρι Χωρίς στεγνό καθάρισμα

Θερμοκρασία κάτω
30 μοίρες

Μη σιδερώνετε

Χωρίς αποχρωματιστή Χρησιμοποιήστε ήπιο σαπούνι

2. Καθαρισμός του καλύμματος του καθίσματος:

Όλα τα υλικά μέρη μπορούν να αφαιρεθούν. Οι μικροί λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας ένα υγρό σφουγγάρι εμποτισμένο με 

σαπουνόνερο ή μπορεί να πλυθεί στο χέρι στους 30° σε σαπουνόνερο. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη, μην σιδερώνετε, μην πλένετε στο 

πλυντήριο και μην στεγνώνετε.

3.Καθαρισμός του καθίσματος:

Η ζώνη και τα πλαστικά μέρη μπορούν να σφουγγαριστούν με πολύ ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Μη χρησιμοποιείτε 

χημικά καθαριστικά, λευκαντικά ή διαβρωτικά σε κανένα μέρος του καθίσματος.



Βρείτε μας στο Facebook!

www.facebook.com/Osann.de
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D-78244 Gottmadingen

Τηλ.: +49 (0)7731 / 97 00 77 
Φαξ: +49 (0)7731 / 97 00 55

E-Mail: info@osann.de
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