Milano
Asennus- ja käyttöohje
Ryhmä II ja III (15-36 kg)

FIN

Soveltuu käytettäväksi ainoastaan ajoneuvoissa, jotka on varustettu ECE-säännöksen nro 16 tai muun vastaavan
normin mukaisesti hyväksytyillä kolmipisteturvavöillä.
Tämä on painoluokan II ja III istuin 15-36 kilon painoisille lapsille.
Nämä asennus- ja käyttöohjeet tulee ehdottomasti luovuttaa asiakkaalle.
Painovirheet ja erehdykset mahdollisia, oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
HUOMIO – Säilytä ehdottomasti myöhempiä lukukertoja varten.

RECARO Child Safety GmbH & Co. KG
Guttenbergstr. 2, D-95352 Marktleugast
Telefon/Phone: +49/(0) 9255/77-0, Fax: +49/(0) 9255/77-13
e-mail: info@recaro-cs.com / www.recaro-cs.com

sto6462-6-04

FIN

1

6418-4-00/1

Vigtigt:
Denne barnestol må kun benyttes med
monteret ryglæn!

Hyvät vanhemmat
Sydämellinen onnittelumme! Tunnuslauseellemme
“Koska lapsenne on sen arvoinen” uskollisesti olette
valinneet korkealaatuisen RECARO-laatutuotteen.
Hyvä turvallisuus,
paras ergonomia, ajankohtainen muotoilu, mukavuus
ja korkein laatu ovat velvollisuuksiamme. Näin
esimerkiksi vain RECARO käsittelee kaikkia
lastenistuimia kuin autonistuimia ja ne tarkastetaan
ajoneuvoteollisuuden tiukkojen määräysten
mukaisesti.
Aina hyvää matkaa toivottaa
RECARO Child Safety
GmbH & Co. KG !

"Milano”-lastenistuin ECE-ryhmille II+III; n. 3–12-vuotiaille
ja 15-36 kg:n painoisille lapsille. Tarkastettu ECE 44/04:n
mukaisesti, hyväksyntänumero 04301238.

Tärkeää:
Tätä lastenistuinta saa käyttää ainoastaan
selkänoja asennettuna!
6527-4-00/1
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6419-4-00/1

6463-6-03

Selkänoja voidaan sovittaa ajoneuvon istuimeen
kolmessa asennossa. Säädä selkänojaa nostamalla
sitä hieman (1) ja käännä se haluttuun asentoon (2).

FIN

6464-6-00

Päätukea voidaan säätää kuuteen eri asentoon.
Paina lukituspainiketta ja aseta päätuki halutulle
korkeudelle. Päätuen yläreunan tulisi aina olla samalla
korkeudella lapsen päälaen kanssa.
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6427-4-00/1

Aseta kolmipisteturvavyön lannevyö vyönohjaimiin
ja sulje lukko. Varmista, että se lukittuu kuuluvasti
paikoilleen.
Lannevyö on ohjattava mahdollisimman alhaalla
lapsen nivusten päältä.
Klick
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6425-4-00/1

Aseta olkavyö päätuen vyöohjaimeen.
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6426-4-00/1
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Varmista vyön oikea kulku kuormitetuissa kohdissa.
Vyön lukon tulee sijaita vyöohjaimen alapuolella.
Hihnat eivät saa olla kiertyneitä eivätkä takertuneita
ja ne tulee kiristää.

6422-4-00/1
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Päätuen päällisen irrottaminen:
Avaa ensiksi päätuen takana oleva tarrakiinnitys (A).
Avaa sitten sivuilla olevat kapeat tarrakiinnitykset ja
irrota päällinen vetämällä sitä eteenpäin. Irrota
kuminauhat vyökoukuista (B) ja irrota
kuminauhasilmukat liitoskoukuista.

B
6421-4-00/1

Selkänojan päällisen irrottaminen:
Nosta selkänojaa hieman ja käännä se kokonaan
taakse. Irrota nyt istuintyyny ja selkänoja toisistaan.
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6465-6-00

6420-4-00/1
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6466-6-00

Avaa molemmat taustapuolella olevat
tarrakiinnitykset ja irrota pehmuste vetämällä sitä
eteenpäin.
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6424-4-00/1

Istuintyynyn päällisen irrottaminen:
Irrota pehmuste istuimesta ylöspäin vetämällä.
Päällisten kiinnittäminen tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
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Hävittämisohjeita:
Irrota pehmuste turvaistuimesta. Poraa kuusi niittiä
irti. Vie muovi- ja metalliosat kierrätykseen.
Materiaalitieto ja "päiväyskello" on painettu jokaiseen
muoviosaan, katso kuva. Pehmuste kuuluu
jäämäjätteisiin. Käyttöohje paperinkeräykseen.
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Turvaohjeita:
• Painoluokka II + III (15 -36 kiloon asti).
• Lastenistuin soveltuu käytettäväksi ajoneuvoissa ainoastaan, kun hyväksytty
ajoneuvo on varustettu UN-ECE- säännöksen nro. 16 tai muun vastaavan normin
mukaisesti hyväksytyillä staattisilla tai
kelautuvilla 3-piste-turvavöillä.
• Kiinnittäkää lastenistuin autoon niin, ettei
sitä puristeta etuistuimilla tai ajoneuvon
ovilla.
• Hihnat eivät saa olla kiertyneitä eivätkä
takertuneita ja ne tulee kiristää.
• Turvaistuin on testattu ECE-44/04:n mukaisesti etutörmäystestissä. Onnettomuuden
jälkeen turvaistuin on vaihdettava uuteen.
Turvaistuin on tarkastettava tehtaalla.
• Lastenistuin tulee kiinnittää aina asennusohjeiden mukaisesti, silloinkin, kun sitä
ei käytetä. Kiinnittämätön istuin
saattaa vahingoittaa autossa istuvia jo
hätäjarrutuksessa.
• Viittaamme siihen, että lastenistuimia
käytettäessä ei ajoneuvon istuinten
vaurioita voida poissulkea. Turvadirektiivi
ECE R44 vaatii kiinteää asennusta. Ryhdy
autosi istuimille sopiviin suojatoimiin (esim.
RECARO Car Seat Protector
). RECARO
Child Safety GmbH & Co. KG
tai sen
jälleenmyyjät eivät vastaa mahdollisista
ajoneuvon istuimille esiintyvistä vaurioista.

6467-6-02

FIN
• Lastenistuinta ei saa muuttaa ja asennusja käyttöohjeita tulee noudattaa huolellisesti, sillä muutoin ei vastaavia vaaratilanteita lasta kuljetettaessa voida
poissulkea.
• Varmistakaa, että matkatavarat ja muut
esineet on kiinnitetty riittävästi, erityisesti
hattuhyllyllä, koska ne saattavat
mahdollisessa yhteentörmäyksessä
aiheuttaa loukkaantumisia. Näyttäkää
itse hyvää esimerkkiä ja käyttäkää
turvavyötä. Myös turvavöitä käyttämätön
aikuinen saattaa vaarantaa lapsen
turvallisuuden.
• Vyötä lapsesi aina kiinni lapsen istuessa
turvaistuimessa.
• Älä koskaan jätä lastasi yksin ilman
valvontaa!
• Huomattavasti topatut vaatekappaleet
on riisuttava ennen vöiden sulkemista.
• Suojatkaa lastenistuinta suoralta
auringonvalolta estääksenne sen, ettei
lapsenne polta itseään kuumissa osissa,
sekä suojataksenne päällisen väriä
haalistumiselta.
• Istuin ja vyöt voidaan puhdistaa haalealla
vedellä ja saippualla. Irrotettu päällinen
voidaan pestä hoito-ohjeiden mukaisesti.
• Turvaistuinta ei saa koskaan käyttää ilman
päällistä. Päällistä ei saa koskaan vaihtaa
muuhun kuin valmistajan suosittelemaan
päälliseen, koska tämä päällinen on osa
järjestelmän turvavaikutusta.

6468-6-00
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• Takuu kaksi vuotta ostopäiväyksestä valmistus- tai materiaalivirheille. Reklamaatioita voidaan esittää ainoastaan, kun
ostopäivämäärä on todistettavissa.
• Takuu ei ulotu luonnollisiin kulumisvaurioihin
tai vaurioihin, jotka johtuvat ylettömästä
rasituksesta tai asiattomasta käytöstä.
• Jos sinulla on vielä kysyttävää, soita tai
lähetä meille sähköpostia.

Bayermann
Finland

6469-6-02

