
GROUP 0+





Изперете тапицерията с топла вода и мек сапун. Изсушете я по естествен път.
Твърдите части почистете с мек сапунен разтвор и хладка вода.
Предпазните колани почистете с влажна кърпа.

ВНИМАНИЕ! Столчето не може да се използва обърнато напред!
ВНИМАНИЕ! Обърнатите назад системи за обезопасяване на деца не трябва да се използват 
на места за сядане защитени от въздушна възглавница.
ВНИМАНИЕ! Подходящо само ако одобрените превозни средства са оборудвани с 3-точково 
прибиращо устройство на обезопасителен колан, одобрен в съответствие с Правило №16 на 
ИКЕ при ООН или други еквивалентни стандарти. 
ВНИМАНИЕ! Твърдите елементи или пластмасовите части на обезопасителното устройство за 
деца трябва да се разполагат и монтират така, че при ежедневното използване на превозното 
средство да не се захващат от подвижните седалки или вратите на превозното средство.
ВНИМАНИЕ! Всички колани закрепващи столчето трябва да са стегнати, а коланите задържащи 
детето, да са регулирани към тялото му и да не са усукани.
ВНИМАНИЕ! Устройството трябва да се замени, ако е било подложено на значително 
натоварване при произшествие.
ВНИМАНИЕ! Да се осигури прилягането на надбедрения колан ниско, така че тазът да е захванат 
стегнато!
ВНИМАНИЕ! Опасно е да се правят изменения или да се допълва обезопасителното устройство 
без одобрението на компетентния орган!
ВНИМАНИЕ! Спазвайте стриктно указанията за монтиране. Неспазването им може да доведе до 
нараняване на детето!
ВНИМАНИЕ! Не оставяйте детето без наблюдение в обезопасителното устройство!
ВНИМАНИЕ! Всякакъв багаж или други вещи, които могат да причинят нараняване в случай на 
сблъсък трябва да са подходящо закрепени!
ВНИМАНИЕ! Обезопасителното устройство за деца не трябва да се използва без калъф!
ВНИМАНИЕ! Калъфът на седалката не трябва да се заменя с друг освен с препоръчвания от 
производителя, защото представлява неразделна част от системата за обезопасяване на деца!

ГРУПА 0+ (0-13 кг.)

ИНФОРМАЦИЯ
1. Това е „универсално” обезопасително устройство за деца.То е одобрено в съответствие с 
Правило №44, за общо използване в превозни средства и е подходящо за повечето, но не за 
всички седалки в леки автомобили.
2. Поставянето е правилно, ако производителят на превозното средство е декларирал в 
Наръчника за използване на превозното средство, че в превозното средство може да се 
поставят „универсални” обезопасителни устройства за деца от тази възрастова група.
3. Това обезопасително устройство за деца е класифицирано като „универсално” при по-строги 
условия в сравнение с прилаганите в предишни конструкции, на които няма тази забележка.
4. Ако имате съмнения, консултирайте се с производителя на обезопасителното устройство за 
деца или с продавача.

КРАЙНО ОПАСНО!
Да не се използва в 
пътнически седалки, 

оборудвани с въздушни 
възглавници. 

Седалката е подходяща само за превозни 
средства, оборудвани с 3-точкови статични или   
3-точкови прибиращи обезопасителни колани.

Одобрени от UN/ECER  № 16 или други 
еквивалентни стандарти.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. 
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!BG

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ
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