Manual de Utilizare - Inaltator Taurus
Acest înălţător este în conformitate cu normele Europene ECE 44/03 în legătură cu folosirea
scaunelor auto în vehicule.
Restricţia este una universală, cu condiţiile stricte, la care ulterior se aplică şi pentru
modelele apărute după acestea.
Instalarea acestui scaun, este posibilă doar dacă, producătorul confirma, că acest model
este compatibil, dar şi maşina este compatibilă cu un scaun auto Universal
Dacă aveţi nelămuriri, să vă adresaţi producătorului.
Atenţie:
Înainte de a instala scaunul, vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de utilizare.
Nu înlocuiţi nici un component al scaunului, decât cu accesorii direct de la producător
Nu instalaţi scaunul, în locul unde din faţă este un airbag
Nu adăugaţi, nu improvizaţi, şi nu modificaţi nimic la scaun
Nu utilizaţi scaunul dacă prezintă distrugeri
Dacă maşina are scaun care se poate rabata, asiguraţi-vă că acesta este bine prins, şi nu se
va lăsa în jos
Dacă maşina este expusă la soare, să acoperiţi scaunul cu un prosop, pentru a preveni
supraîncălzirea
Nu legaţi scaunul, doar cum este prezentat în manual
Este important ca centură de la maşină să vină la nivelul umărului, şi nu la nivelul gâtului
său abdomenului
Centura trebuie să fie strânsă, altfel nu oferă siguranţă
Orice obiect din maşina trebuie îndepărta, în caz de accident, pot răni copilul.
Scaunul este recomandat pentru copii între 9 şi 36 kg (aprox 3-11 ani),
aprobat pentru uz pe scaunul din faţă, sau spate prin cu centura în 3
puncte.

În cazul în care copilul este în pericol, desfaceţi centură pentru a-l elibera.
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a. Înălţătorul poate fi instalat, folosind centura în 3 puncte, prin fixarea înălţătorului,
bine în scaunul maşinii, stând fixat la spătar.
b. Aşezaţi copilul în înălţător, apoi fixate centura dinspre şold, spre umăr în diagonal.
Introduceţi centura în locaşul centurii. Aşezaţi copilul în aşa fel, încât să stea comod,
iar umerii să îi atingă spătarul scaunului.
Atenţie: pentru copii între 15-25 kg, centura de diagonal, se pune sub
spătarul maşinii

pentru copii între 22-36 kg, centura de diagonal, trebuie pus peste spătarul
scaunului

Nu lăsaţi copilul nesupravegheat în înălţător.
Scaunul poate fi folosit în maşini care au scaunele una în faţa celuilalt, cu spatele către cel
din spate.
Niciodată nu instalaţi scaunul de maşină, într-un scaun care are din fata airbag.
Husa înălţătorului, se poate detaşa foarte uşor şi se poate curate. Componentele din plastic
se pot curate, cu apă călduţă şi puţin detergent.
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