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 HASZNÁLATI UTASÍTÁS A COCCOLLE RHEA 9-36 KG AUTÓSÜLÉSHEZ 
FONTOS! 

Ez a típusú biztonsági autósülés kizárólag ISOFIX rendszerrel felszerelt 
gépjárműbe rögzíthető! 

FONTOS! ŐRIZZE MEG! 

SÚLYCSOPORT 1 , 2, 3 (9-36 kg) 
Norma: 2001/95/EC, ECE R44/04. 
Gyártó,Importőr: SC DHS BABY SRL 
Str. Santuhalm 35 A, Corp A, 330004 Deva, Románia 
www.smart-baby.ro 
Magyarországon forgalmazza: 
Nedo Bt. 7622 Pécs, Vasút u. 2. 
Tel: 72/210-916, e-mail: pecs.babyshop@gmail.com 
www.babyshoppecs.hu 
Származási hely: Kína 
Minőség: I. osztály 

Ez a gyermekek számára „univerzálisan" kialakított biztonsági eszköz. Az ECE R 
44/04-es szabályozás értelmében került kialakításra, járművekben történő általános 
használat céljából. A legtöbb, de nem az összes autóban használható. 
Az autóban történő használata abban az esetben megengedett, ha a jármű gyártója 
a Használati Utasításban nyilatkozik, hogy az autóban elhelyezhetők a gyermekek 
számára „univerzálisan" kialakított, a gyermek életkorán megfelelő biztonsági 
eszközök. 
Ez a gyermekek számára kialakított „univerzális" biztonsági eszköz a korábbi 
konstrukciókhoz képest sokkal szigorúbb előírások alapján kapta az „univerzális" 
besorolást, mellyel korábbi termékek nem rendelkeztek. 
Amennyiben további kérdése merülne fel, vegye fel a kapcsolatot a termék 
gyártójával vagy forgalmazójával! 

 FUNKCIÓK 
1. Nyílás a vállpántoknak 
2. Övvédő 
3. Biztonsági hám 
4. Ülés test 
5. Hám kioldó gomb 
6. Rögzítő szíj 
7. Fogantyú 
8. Csat 
9. Övvezető 
10. Ülés test 
11. Övvezető 
12. Övvezető  

AZ AUTÓSÜLÉS BESZERELÉSE 
Figyelem: az autósülés kizárólag derék/3 pontos biztonsági övvel ellátott autókban 
használható ECE R16 által meghatározott előírások szerint. 
A HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA 
Figyelem: Állítsa be az ülés pozícióját mielőtt a gyermeket elhelyezi benne. 
Ehhez használja támla beállítására szolgáló kart, melyet az ülés elején az ülő rész 
és a talpa között találod. Húzza fel a kart és tartsa, ezzel egy időben az ülő részét 
húzza előre. Amikor az ülés a kívánt pozícióba került, engedje vissza a kart és tolja 
addig, amíg egy hangos kattanást nem hall. 

BESZERELÉS AZ AUTÓBA 
A Coccolle Rhea biztonsági autósülés kizárólag menetiránynak megegyezően 
szerelhető be a gépjárműbe, annak ISOFIX rögzítési pontjainak segítségével! 
FIGYELMEZTETÉS! Ez a típusú autósülés nem alakítható át ülésmagasítónak! 
A bekötés a mellékelt ábrákon látható! 
A beszereléshez nyomja meg az autósülés elején található 2 DB SZÜRKE kart, 
ahhoz, hogy az ISOFIX karok kioldódjanak! Ezt követően vegye le a felső szíjat a 
hátsó huzatról! 
Rögzítse az ISOFIX csatlakozókat az autó ülésének ISOFIX kampóiba, melyek a 
háttámla és az üléspárna között vannak. FONTOS! Csatlakoztatást követően húzza 
maga felé a gyermekülés és győzödjön meg arról, hogy az ülést megfelelően 
rögzítette. A megfelelő rögzítés a gyermekülés két oldalán lévő ISOFIX kar ZÖLD 
jelzése biztosítja! Ezt követően a lenti ábráknak megfelelően rögzítse a felső szíjat 
is. FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy nincs -e a gyermekülés az autó ülése vagy az ajtó 
között valamilyen tárgy! Ha van, akkor távolítsa el! Nyomja a gyermekülést erősen 
az autóülés háttámlájának, hogy megbizonyosodjon róla, hogy biztosan rögzítette 
azt! A gyermekülés rögzítése csak akkor megfelelő, ha a felső szíjat is használja! 
FIGYELEM! A gépjármű használati utasításában keresse meg azt a pontot, ahol a 
felső szíj csatalkoztatható, mert ez a rögzítési pont gépjárművenként eltérő lehet! A 
felső szíj rögzítési pontját ne keverje össze a csomagok felakasztására kialakított 
gyűrűvel! Vezesse át a felső szíjat az autósülés háttámlájának teteje és a 
gyermekülés fejtámasza között! Soha ne vezesse át a felső szíjat az autósülés 
fejtámasza mögött! Állítsa be a felső szíj hosszát úgy, hogy erőteljes feszesre 
húzza a szíjat! 
A gyermekülés kiszereléséhez először akassza ki a felső szíjat és az ISOFIX 
csatlakozókat a kiengedő gombbal! A visszahelyezéshez nyomja őket befelé!



FIGYELEM! 
Figyelem! Mindig használja a biztonsági övet! 
Figyelem! Előírás, hogy kizárólag a 16 sz. UN/ECER vagy más egyenértékű 
szabályozás szerint bevizsgált járművek vannak 3 pontos biztonsági övvel ellátva. 
Figyelem! Az autósülés kemény tartozékait vagy műanyag részeit úgy helyezze és 
rögzítse, hogy a napi használat során a mozgatható ülések vagy ajtók ne sértsék 
meg azokat. 
Figyelem! Valamennyi az autósülés rögzítésére szolgáló biztonsági övnek 
szorosnak kell lennie, tartsa a gyermeket, érjen hozzá a testéhez és ne legyen 
megtekeredve. 
Figyelem! Az eszköz cserélje le, amennyiben az valamilyen baleset során 
jelentősen megsérült.. 
Figyelem! A derékövet alacsonyan kell meghúzni, úgy hogy a gyermek medencéje 
megfelelően legyen rögzítve. 
Figyelem! Figyelmesen kövesse a beszerelési útmutatót. A hibák a gyermek 
sérüléséhez vezethetnek. 
Figyelem! Soha ne hagyja gyermekét az ülésben felügyelet nélkül. 
Figyelem! Minden olyan csomagot és más nehéz tárgyat, ami baleset esetén 
sérülést okozhat, rögzítsen megfelelően. 
Figyelem! Az ülést ne használja huzat nélkül 
Figyelem! A huzatot ne helyettesítse mással, ha a termék gyártója másképp nem 
rendelkezik. A huzat a biztonsági rendszer fontos elemét képezi. 
Figyelem! Nyáron az autósülés fém részei átforrósodhatnak, melyek akár égési 
sérüléseket is okozhatnak! Ezért az autósülész takarja le a pléddel vagy 
törölközővel. Mielőtt a gyermek újra beülne az autósülésbe, ellenőrizze a termék 
hőmérsékletét!

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS 
A szöveteket meleg, enyhén szappanos vízzel tisztítsa meg. Hagyja fektetve 
megszáradni. A merev részeket szappanos hideg vízzel tisztítsa meg. 
A biztonsági övet nedves ronggyal törölje át. 
Soha ne tegye a huzatot mosógépbe vagy szárítógépbe! Soha ne használjon 
vegyszert, fehérítőt vagy bármilyen más kemikáliát a huzat vagy az autósülés más 
részeinek megtisztítására!    

 BIZTONSÁGI VÁLLPÁNT RENDSZER 
A HÁM KI- ÉS BEKAPCSOLÁSA 
A két vállponton található csatokat kapcsolja össze, majd csúsztassa a központi 
csatba – jól hallható kattanás jelzi, hogy a vállpántok megfelelően tartanak. (IV. a & 
b) 
Figyelem! Ha a gyermek az autósülésben foglal helyet, rendszeresen ellenőrizze a 
csatokat. 
A pántok kioldásához nyomja meg a csaton található piros gombot és húzza ki a 
két vállpánt nyelvét. 

A HÁM HOSSZÁNAK BEÁLLÍTÁSA 
Ahhoz, hogy a lehető legjobban óvja gyermekét, miután beültette az autósülésbe 
és becsatolta az öveket, húzza meg a vállpántokat, hogy azok kisimulva 
feszüljenek a gyermek testének. Soha ne legyenek megcsavarodva vagy lazák. 
1. A hám meghúzásához a vállpánt védőket tolja felfelé, hogy enyhítse velük a 
vállpántok okozta nyomást, ezzel egy időben a másik kezével húzza meg a beállító 
pántot, ami a zárból jön. 
2. A hám meghosszabbításához nyoma meg a záron található gombot a gyermek 
lábai között, a mási kezével párhozamosan húzza a két hámot maga felé. 

Miközben ezt a műveletet végzi a hámot fogja, és ne a huzatot. 

A HÁM MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA 
A hám 3 különböző pozíció beállítására alkalma, amit a gyermek magasságnak 
megfelelően választhat ki. 0+ csoport: újszülöttektől 13 kg-ig, a legalsó állás 
ajánlott. I-II. csoport: a hámrögzítési magassága igazodjon a gyermek 
magasságához, úgy hogy a gyermek válla olyan magasan legyen, mint ahol a hám 
előbújik a háttámlából. III-as csoport: távolítsa el az ülés belső biztonsági övét, és 
az autó saját biztonsági övével rögzítse az ülést és gyermekét (kövesse a 
termékhez kapott, idegen nyelvű használati útmutató képeit). 
A HÁM MAGASSÁGÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA / VIII 
1. Távolítsa el az autósülés jobb oldalán alul található záró csipeszt a hámról. 
2. Az öv végződését fűzze be az ülő rész ezen oldalán található alsó nyílásba. 
3. A csat nyelvét távolítsa el az övről. 
4. Az öv végződését húzza át jobb oldali vállpánt hátoldali nyílásán valamint 
háttámla hátoldalán található beállító övön, fűzze át a háttámla bal oldali 
vállpántnyílásán. 
5. Az előző pozíció visszaállításához ismételje meg a fenti folyamatot visszafelé. 

FONTOS: a hámot újra átfűzni a beállító övön az ülés hátulján. (IX) Egyébként nem 
felel meg a biztonsági előírásoknak. 
A HUZAT ELTÁVOLÍTÁSA 
1. Az autósülés huzatának eltávolításához ismételje meg a „Hám magasságának 
beállítása" c. fejezetben leírtakat. 
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