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HASZNÁLATI UTASÍTÁS DHS BABY TALITHA AUTÓSÜLÉSHEZ
0+/I/II SÚLYCSOPORT (0-25 KG)

ÉLETVESZÉLY:  
Ne használja a biztonsági autósülést olyan ülésben ahol légzsák van, csak ha 
azt ki lehet kapcsolni!!!

FONTOS – FIGYELEM

Annak érdekében, hogy az ülés tökéletesen funkcionáljon, állítsa be az ülést 
a gyerek méretére mielőtt használatba venné, és később használja fixen és 
óvatosan.
A kutatások azt mutatják, hogy sok esetben rosszul vannak behelyezve a 
biztonsági autósülések. Ezért kérjük fordítson időt a figyelmes elolvasására a 
használati utasításnak. A termék csak akkor tudja a legnagyobb biztonságot 
nyújtani, ha pontosan és szakszerűen van bekötve az autóba.
A folyamatos kutatások, a felhasználói tesztek és fogyasztói reakciók 
biztosítják, hogy a gyerekek biztonságát körültekintően és naprakészen 
követik a fejlesztők. Ezért ha bármilyen kérdése, észrevétele van a termékkel 
kapcsolatban kérjük lépjen kapcsolatba velünk. Elérhetőségeink a jótállási 
jegyen találhatóak. Kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot az importőrrel vagy 
viszonteladóval. (Jótállással vagy bármilyen más kérdéssel kapcsolatban.)

Figyelmesen olvassa végig a használati utasítást!
A megfelelő beszerelése a biztonsági övnek létfontosságú a gyerek 
biztonsága érdekében, a piros jelzéseket követve az ülés és a bázis háttámla 
között vezesse el. Lásd: a termék oldalán található matricákon.
A jövőben használni szeretné az ülést fontos, hogy megtartsa a használati 
utasítást, hogy mindig el tudja olvasni.
Soha ne hagyja a gyereke felügyelet nélkül az autóban.
Soha ne használja a gyerekülést olyan első ülésen, ahol légzsák van, csak ha 
azt ki lehet kapcsolni. Veszélyes! Ez nem vonatkozik az oldalsó légzsákokra.
Mielőtt használni kezdené a terméket, olvassa el figyelmesen ezt a használati 
utasítást, a termék biztonsági termék, de csak a pontos használat által tud 
tökéletes védelmet nyújtani.
A terméket csak akkor szabad fordított irányba használni, ha olyan ülésre 
helyezzük, amely fel van szerelve 3 pontos biztonsági övvel amely megfelel 
az ECE R16os vagy azzal egyenértékű szabványnak.A termék egyaránt 
használható első és hátsó ülésen is.Javasoljuk azonban, hogy a hátsó ülésre 
szerelje be inkább.
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A terméket jóvá hagyták a legszigorúbb európai biztonsági előírásoknak (ECE 
R44/04), és alkalmas 0+ (0-13kg), I. (9-18 kg) és II. (15-25 kg) súlycsoport 
számára.
Baleset után nem látható sérülések keletkezhetnek az ülésben, így a teljes 
biztonság érdekében cserélje le az autósülést.
Az ülés biztonságosságát csak akkor tudja garantálni a gyártó, ha az eredeti 
tulajdonos használja. Azt ajánljuk, hogy ne használjon másodkézből 
származó terméket, mert nem tudhatja mi történhetett vele előzőleg.
A biztonsági övön található párnák fontosak a gyerek biztonsága érdekében, 
ezért mindig használja. Az autósülést ne használja huzat nélkül. Kérjük az 
eredeti huzattal használja, mert a huzat különböző biztonsági részekkel van 
ellátva.
Az ülést biztonsági övvel kell rögzíteni, még akkor is ha gyerek éppen nem 
használja. A szabadon álló ülés sérülést okozhat az utasokban egy hirtelen 
fékezésnél. Győződjön meg róla, hogy az ülés nem sérül nehéz csomagoktól 
a pántoknál, vagy a dönthető háttámlára nem csapódik rá az ajtó, stb…
Ne módosítsa a terméket, mert ez részben vagy egészben befolyásolhatja az 
ülés biztonságosságát.  Meleg időben a műanyag és fém részek 
átforrósodhatnak. Takarja le az ülést, ha napon parkol.
Annak érdekében, hogy ne sérüljön a huzat, ne távolítsa el a termék logóját.
Használja az ülést még rövid utak esetén is, megelőzve a baleseteket.
Vársárlás előtt kérjük ellenőrizze, hogy az ülés megfelelő-e az autójába.
Hosszú utak során tartson rövid szünetet, hogy a gyerek nyugodtan 
pihenhessen.
Mutasson jó példát és mindig használja a biztonsági övet.
Mondja el gyerekének, hogy soha ne játsszon a biztonsági övvel, vagy annak 
a csatjával.

Ismerje meg az autósülést
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·1 Huzat
·2 II. súlycsoport számára övterelő
·3 Ülőkagyló
·4 Lyuk
·5 Alap (talp)
·6 Öv szabályozó
·7 Kampó az autó biztonsági övének
·8 Öv záró
·9 Felső tengely és zár
·10 Vállpánt csatlakozó
·11 Alsó tengely és zár
·12 0+ súlycsoport kék övterelő kampó
·13 0+ súlycsoport részére tartó talp
·14 0+ súlycsoport ezüst övterelő kampó

16.  Fejpárna
17. Öv párna
18. Vállpánt
19. Ülőpárna
20. Övállító fedél
21. Állítható öv
22. Ülés állító
23. Állító gomb
24. Csat védő párna
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25. Csat
26. Öv vezető nyílások
27. Öv kapcsok
28. Öv vezetők
29. Csat kapocs
30. Csat kapocs vezető

Alkalmasság

·1 Tanúsítvány
... a járműbe szerelt biztonsági ülésre vonatkozóan.
Gyerek Biztonsági ülés
megfelel az ECE* R44/04-es szabványnak (tesztelve)
BS01
Group 0+1+2
Újszülött kortól 25 kg-os súlyig
*ECE= Európai szabványok biztonsági berendezésekhez
A gyerek biztonsági ülést ügy tervezték, tesztelték, hogy megfeleljen az 
európai biztonsági termékekről szóló szabványoknak, és tanúsítvánnyal 
igazolják. (ECE R44/04)
A jóváhagyást egy pecséttel jelzik E (kör formájú) és egy jóváhagyási 
számmal, amely az ülésen található matricaként.
A matrica érvényét veszíti, ha bármilyen változtatást hajt végre az ülésen.

Használat a járműben

·16 Használat az autóban

Soha nem használja az ülést szemközti légzsáknál!

Veszély! A légzsák megütheti a gyerek biztonsági ülést, és sérülést okozhat a 
gyerekben, esetleg halálhoz is vezethet.
Kérjük, tartsa be a jármű kézikönyvében a biztonsági gyerekülésre vonatkozó 
utasításokat.
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Ne használja 2 pontos biztonsági övvel, csak olyan helyen ahol az autónak 3 
pontos biztonsági öve van.

Kérjük, vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendeleteket.
Soha ne használja 2 pontos biztonsági övvel.
A biztonsági öv feleljen meg az ECE R16 vagy azzal egyenértékű 
szabványoknak.

·17 Az autó 3 pontos biztonsági övével a használat
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1, Tilos a 2 pontos biztonsági öv használat, mert jelentősen megnő a veszély 
egy esetleges balesetnél. Nem véd az ülés.
2, A biztonsági öv feleljen meg az ECE R16-os vagy azzal egyenértékű 
szabványnak. (nézze meg a test jelzést az övön „E” vagy „e” egy körben)
3, Ne használja az első ülésen a biztonsági ülést ha szemközti légzsák van.
4,  Az autó 3 pontos biztonsági övével kösse be a gyerekülést az autó hátsó 
ülésén.

·18 A baba bekötése
·19 Baba bekötése a szűkítő betét használata közben
A baba védelmében!

A szűkítő betét használata szükséges az ülésben a baba még 
túl kicsi. Extra kényelmet nyújt a szűkítő betét a kicsi számára 
és nagyobb biztonságot.
Figyelem! Kérjük, használja a szűkítő betétet becsatolva
Mindig használja a baba biztonsága érdekében az 
autósülésben található biztonsági övet.
Soha ne hagyja a babát felügyelet nélkül a biztonsági 
gyerekülésben, ha magasan helyezkedik el (pl.: asztalon, 

pelenkázó komódon, stb.)
Soha ne hagyja mozgó tárgyak közelében, amelyek sérülést okozhatnak a 
gyereknek (pl.: fotocellás ajtó, mozgólépcső, stb.)
FIGYELEM! A műanyag és fém részek a nap által felforrósodhatnak, és a 
babának égési sérülést okozhatnak. Védje a babát és az autósülést is a 
közvetlen erős napsugárzástól (pl: takarja le az ülést egy világos textillel)
Az autósülés egy pozícióban helyezhető el az autóban. Viszont ebben nyújt 
segítséget a dönthetősége, így a baba félig fekvő helyzetben is utazhat.
Vegye ki a babát az ülésből olyan sűrűn, ahogy az lehetséges.

·20. 5 pozícióban dönthető az autósülés
Az autósülést 5 pozícióban használhatja:
Húzza meg az ülés elején található fogantyút és tolja meg vagy húzza meg a 
kagyló formájú ülést a pozíció állításához. Engedje el a fogantyút a megfelelő 
pozícióban és mozgassa addig az ülést, amíg nem hall egy kattanó hangot 
(3-B).
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21. Hogyan tudja állítani az öv hosszúságát, a fejtámlát és a szék pozícióját
A tökéletes öv hosszúság a vállpántoknál, ha az öv bújtató pontosan a gyerek 
vállvonalát kicsit meghaladva helyezkedik el, innen kell kihúzni az övet. 
Mindig úgy állítsa be a vállpántokat, hogy kicsit feljebbről jöjjön, mint ameddig 
a gyerek válla ér.
A vállpántokat 4 magassági pozícióba állíthatja be, mindig a gyerek 
magasságának megfelelő résen bújtassa át. Ha a gyerek vállmagassága pont 
két rés közzé esik, akkor válassza a magasabban elhelyezkedő rést.
Az öv meglazításához nyomja meg a középen található fixáló gombot és 
húzza ameddig tudja. Megjegyzés! Ne húzza az övpárnákat (3-A).
Állítsa át az ülést fekvő pozícióba a babának (3-B).
Nyomjuk az ülés részt a pozíció állításhoz, minthogy húzzuk az ülést.
Dugja át a vállpántokat a huzaton és az ülésen, a megfelelő magasságba 
helyezze el őket, ugyanabba a lyukba a huzaton és az ülésen is. (3-F)
Helyezze be a vállpántokat a párnával felszerelve a huzaton és az ülésen 
található résekbe, majd ismét rögzítse a fém kapoccsal. (3-G)
Győződjön meg róla, hogy a csat fixen tart, hogy elkerülje a pántok 
meglazulását.
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Ha megakarja változtatni az öv hosszát a legrövidebb pozícióba, akkor 
helyezze az ülést alvó pozícióba.
Ha be szeretné állítani az öv hosszát a második, harmadik vagy a 
legmagasabb pozícióba, akkor állítsa az ülést ülő pozícióba.

·22. A baba bekötése biztonsági övvel
Lazítsa meg a biztonsági öveket és nyomja meg a biztonsági gombot, ezután 
húzza a vállpántokat amennyire csak bírja. Megjegyzés! Ne a párnáknál 
húzza a pántokat. (3-J)
Nyissa szét az övcsatot (3-M), és rögzítse az öveket az ülés mindkét oldalán 
található kampókba (3-K).
Kényelmesen helyezze be a gyereket az ülésbe és ne legyen a közelében 
játék vagy bármilyen kemény tárgy, amely zavarhatja a komfortos ülésben (3-
L).
Illessze össze az oldalsó csat nyelveket és dugja be kattanásig a központi öv 
csatba. (3-N)

23. Az öv megfeszítése

Húzza meg az öv állítót.
Figyelem! Húzza meg az övállítót maga felé 
egyenesen, nem lefelé és nem felfelé.
Kérjük figyelemmel használja az öv állítót.
Szállítás közben (főleg az autón kívül), mindig zárja rá 
a biztonsági fedelet.
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24. Ellenőrzés, hogy az övcsat helyesen lett-e 
használva

A vállpántok fixen de kényelmesen helyezkedjenek el a 
gyerek testén.
A vállpántok helyesen vannak-e beállítva.
A vállpántok nincsenek megtekeredve.
A központi övcsat fixen tartja-e a 2 pánt csatjait.

25. A baba szűkítőbetét eltávolítása 5,5 kg felett

A szűkítő betét szivaccsal bélelt, amely nem alkalmas 
5,5 kgnál nehezebb gyerekek számára. Ez esetben 
távolítsa el a szűkítő betétet.

Behelyezés az autóba
·26. Behelyezés az autóba
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyereket a biztonsági autósülésben, az 
autóban.
Védjen minden utast!
Abban az esetben ha vészmegállás vagy baleset történik és szabadon mozgó 
tárgyak vannak az autóban akkor az sérülést okozhat az utasokban. Ezt 
mindig ellenőrizze (az autósülés is legyen bekötve, még ha éppen gyerek 
nem is használja).
A háttámlája az autó ülésének fix (ellenőrizze, például hogy a dönthető ülés 
fixálva van-e)
Az összes nehéz és éles tárgyat az autóban el kell zárni (pl.: polcok, 
dobozok…)
Minden utasnak a biztonsági öve helyesen be van kötve
Az autós biztonsági gyerekülés mindig legyen bekötve, még ha éppen 
használaton kívül is van.
A jármű védelme
Néhány autó üléshuzata sérülékeny anyagból készül (pl.: velúr, bőr, stb.), 
amely sérülhet a gyerekülés használata által. Védje meg a huzatot és takarja 
le lepedővel, vagy törölközővel a gyerek ülés alatti részt.
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·27. Behelyezés 0+ és 13 kg közötti gyerek számára
9 kg alatti gyerek számára nagyobb biztonságot nyújt, ha a menetiránnyal 
ellentétesen kötik be a gyerekülését. Ezt ne felejtsük el.
Behelyezés az autóba menetiránnyal ellenétes irányba:
Hajtsa ki a kitámasztó lábat az ülés aljáról (4-A).
Állítsa át az ülést fekvő pozícióba (5. pozíció) (4-B).
Húzza át az autó biztonsági övet az alsó kitámasztó lábon és csatolja be az 
autó csatjába. (4-C)
Az alsó pántot az ülésen található 0 + súlycsoport számára elhelyezett fém 
övterelőkön fűzze be (4-D) és a másik övet a kék öv terelő kapókon fűzze át 
az ülés hátulján (4-E).

·28. Behelyezés az I. súlycsoport számára, gyerekek akik 9-18 kg között 
vannak
Állítsa be a gyerekülést alvó pozícióba (3-B).
Állítsa át az alsó tengelyzárt és tolja előre az ülés háttámláját (4-G).
Vezesse át az autó biztonsági övét az ülés alapja és háttámlája között 
középen és csatolja be az autó csatjába. (4-H)
Az ülés fixálható  mindkét irányból az autó biztonsági övével. Az övet húzza át 
a lezáró eszközön, de csak az egyiken és azt zárja rá, így nem tud mozogni. 
(4-I)
Az ülés fejtámláján található részben fűzzük át, itt még egy helyen elvezetjük 
az övet. Ez után toljuk vissza az ülést az eredeti helyére. (4-J)
Kattintsuk vissza az alsó tengelyzárat az eredeti állapotába, ezzel fixálva az 
ülést és a pántot. (4-K)
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·29. Behelyezés II. súlycsoport, azaz 15-25 kg közötti gyerekek számára
Mielőtt behelyezné az autóba távolítsa el az ülésben található belső 
biztonsági övet, ennek a súlycsoportnak már nem lesz rá szüksége. 
(beleértve a vállpántokon található párnákat, vállpántokat és a csattal 
felszerelt alsó részt) (4-L).
Helyezze a gyereket a biztonsági gyerekülésbe és az autó 3 pontos 
biztonsági övével kösse be. A felső íven található övterelőbe fűzzük be a 
biztonsági övet, hogy a gyerek számára kényelmes legyen.

Kérjük győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv pántja megfelelő 
magasságban helyezkedik el a gyerek számára.
Karbantartási utasítások
5.1.  Az 5 pontos biztonsági öv és a huzat eltávolítása
Távolítsa el a biztonsági öveket és a párnákat, kövesse a képeket 3-C-3-E 
vagy az előzőekben leírtakat.
Az ülőrészen található résen keresztül tolja át az övpántokat a huzaton. (5-A)
Tolja át az övcsatot az övcsat számára kilakatott résen a huzaton (5-B).
Húzza le az ülés huzatot körbe az egészülésről (5-C).
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5.2. Az 5 pontos biztonsági öv és a huzat visszahelyezése
Mosás után helyezze vissza a huzatot az ülésre. (5-D)
Az ülés alján található réseken keresztül húzza át a biztonsági övek pántjait 
és a csatot (5-E)
Húzza át az övcsat számára kialakított résen az övcsatot (5-F)
Vezesse át a háttámlán kialakított réseken a vállpárnákon és a huzaton a 
biztonsági öveket és rögzítse a megfelelő módon az ülés hátulján. (5-G) (3-F-
G-H)
Csatolja be az övet (5-H) és az 5-I képen látható módon ismét eredeti 
állapotában találja a gyerek biztonsági ülését.
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