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ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

7898-00/1

Lasten turvaistuin Young Sport Her ∞ autoon
ikäryhmille I–III, 9–36 kg:n painoisille lapsille,
kiinnitys
auton
kolmipisteturvavyöllä,
erillinen viisipistevyöjärjestelmä ryhmään I
(9–18 kg:n painoiset lapset) kuuluvien lasten
kiinnittämiseksi
Turvaistuinta voidaan käyttää kaikissa
menosuuntaan päin sijoitetuissa auton
istuimissa, jotka on varustettu ECEsäädöksen nro 16 tai muun vastaavaan
standardin
mukaisesti
hyväksytyllä
kolmipisteturvavyöllä.
Testattu ja hyväksytty ECE 44/04 -standardin
mukaan 50 km:n/h nopeudella tapahtuvan
etutörmäyksen yhteydessä.
HUOMIO: Säilytä tämä asennus- ja
käyttöohje
ehdottomasti
myöhempää
käyttöä varten.
Pidätämme
oikeuden
painovirheisiin,
erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin.

TURVALLISUUDESSA ON
KYSE LUOTTAMUKSESTA.
Kiitos, että valitsit RECARO-turvaistuimen.
Ainutlaatuisen
kokemuksensa
avulla
RECAROonvalmistanuturaauurtaviaistuimia
yli 100 vuoden ajan autoihin ja lentokoneisiin
sekä autourheilua varten. Tätä verratonta
asiantuntemusta hyödynnetään jokaisen
lasten turvajärjestelmämme kehitystyössä.
Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme
tuotteita, jotka asettavat uusia standardeja
muotoilun, toiminnallisuuden, mukavuuden
ja turvallisuuden osalta.
Huolellisesti valitut materiaalit, huippuluokan
valmistustarkkuus
ja
perusteelliset
testimenetelmät takaavat maksimaalisen
laadun ja turvallisuuden. Uusien ideoiden ja
innovatiivisten ratkaisujen avulla pyrimme
jatkuvasti tarjoamaan parhaat turvalaitteet
lapsen autossa matkustamista varten.
Turvallista matkaa!
RECARO Child Safety -tiimi
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1. Turvallisuusohjeet
•

Vyöt eivät saa olla kiertyneitä
takertuneita, ja ne on kiristettävä.

•

Onnettomuuden jälkeen RECARO Young
Sport Her ∞ on tarkastutettava tehtaalla ja
tarvittaessa vaihdettava uuteen.

•

Paksusti topatut vaatekappaleet
riisuttava ennen vöiden kiinnitystä.

•

Varmista, että matkatavarat ja muut
esineet on kiinnitetty riittävästi, erityisesti
hattuhyllyllä,
koska
ne
saattavat
aiheuttaa loukkaantumisia mahdollisessa
yhteentörmäyksessä.

•

Näytä hyvää esimerkkiä ja käytä
turvavyötä. Myös turvavöitä käyttämätön
aikuinen saattaa vaarantaa lapsen
turvallisuuden.

•

Ohje: ainoastaan alkuperäisten lisä- ja
varaosien käyttö on sallittua.

•

Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.

•

Kiinnitä lapsi aina vöillä.

•

Suojaa
turvaistuinta
suoralta
auringonvalolta, jotta lapsesi ei polta
itseään sen kuumissa osissa ja jotta
päällisen väri ei haalistu.

•

Turvaistuinta ei saa käyttää koskaan
ilman päällistä. Istuinpäällistä ei saa
koskaan vaihtaa muuhun kuin valmistajan
suosittelemaan
päälliseen,
koska
tämä päällinen on osa järjestelmän
turvavaikutusta.

7915-00 / 1

Varmista vöiden oikea kulku kuormitukselle
altistuvissa kohdissa aina riippumatta siitä,
käytetäänkö turvaistuinta ryhmään I tai II+III
kuuluvalla lapsella. Vyölukon on aina oltava
vyöohjaimen alapuolella.
• RECARO Young Sport Her ∞ soveltuu
käytettäväksi ajoneuvoissa ainoastaan
silloin, kun hyväksytty ajoneuvo on
varustettu
UN-ECE-säädöksen
nro
16 tai muiden vastaavien standardien
mukaisesti hyväksytyillä, automaattisilla
3-pisteturvavöillä.
•

RECARO Young Sport Her ∞ on
aina
kiinnitettävä
asennusohjeen
mukaisesti, myös silloin, kun sitä
ei käytetä. Kiinnittämätön istuin voi
vahingoittaa autossa olevia henkilöitä jo
hätäjarrutuksessa.

•

Turvaistuin on hyväksytty painoluokille I–
III (9–36 kg). Turvaistuimen saa asentaa
vain kasvot menosuuntaan.

•

Painoluokassa I (9–18 kg) turvaistuinta
saa käyttää ainoastaan integroidun
vyöjärjestelmän kanssa.

•

Kiinnitä RECARO Young Sport Her ∞
autoon niin, ettei se jää puristuksiin
etuistuimien tai auton ovien väliin.

•

Turvaistuinta ei saa muuttaa, ja asennusja
käyttöohjeita
on
noudatettava
huolellisesti, sillä muutoin vaaratilanteita
ei voida poissulkea lasta kuljetettaessa.
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2. Turvaistuimen käyttö: pikkulapset (9–18 kg)

FI

2.1 Istuimen kiinnitys kolmipisteturvavyöllä
1

2

Avaa turvavyöpidike. Paina tätä varten ulkopuolella
olevaa vipua (1). Turvavyöpidike aukeaa sen jälkeen
automaattisesti (2).
7023-4-02/1

Vedä kolmipisteturvavyö ulos, nosta päätuen päällistä ja
pujota vyö päällisen takaa.

7899-00 / 1

Kiinnitä turvavyö lukkoon niin, että kuuluu napsahdus,
ja ohjaa kolmipisteturvavyön lantiovyö punaisten
vyönkiristimien ohi ja kiinnitä se takimmaisiin ohjaimiin.
Klick
7900-00 /1

2

Kiristä ensin lantiovyö (1) ja sitten diagonaalivyö (2).

1

7901-00 /1
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4

Aseta diagonaalivyö turvavyöpidikkeeseen (3) ja sulje
pidike (4) niin, että se lukittuu kuuluvasti (5).
Kiristä vyö vielä kerran turvaistuimen optimaalisen
kiinnityksen varmistamiseksi. Vedä tätä varten vyötä
turvavyöpidikkeestä poispäin auton turvavyön kelaimen
suuntaan ja kiristä samanaikaisesti lantio- ja diagonaalivyö.

3

Klick

5

7024-4-01/1

2.2 Lapsen kiinnitys istuimeen
Vöitä voidaan pidentää painamalla keskellä olevaa
säätöpainiketta (1) alaspäin, pitämällä se painettuna ja
vetämällä olkavöitä (2) alhaalta.

2
1
7902-00 / 1

Avaa lukko painamalla punaista painiketta nuolen
osoittamaan suuntaan.

7729-4-00/1

FI

Aseta vyöt sivuille.

7903-00 / 1

Aseta lapsi istuimeen ja pujota lapset kädet olkavöiden
alta.

7904-00 / 1

1

Sulje lukko viemällä ensin molemmat kielet yhteen (1) ja
työntämällä ne lukkoon niin, että ne lukittuvat kuuluvasti
(2).

2

Klick
7730-4-00/1

Kiristä vyöt vetämällä keskellä olevaa vyötä nuolen
osoittamaan suuntaan. Vöiden on oltava tiukasti lapsen
kehoa vasten.

7905-00 / 1
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2.3 Vöiden korkeussäätö

7906-00 / 1

Löysää vyöjärjestelmä.
Vedä keltaisesta lukitusnapista ja aseta päätuki
seuraavaan asentoon.
Huomio!
Poista ensin pienennin, ennen kuin muutat päätuen
korkeutta ensimmäisen kerran, ja tarkista, onko korkeutta
vielä säädettävä.
Voit poistaa pienentimen avaamalla sen takaosassa
olevat painonapit ja vetämällä sen pois haaravyöstä ja
vyölukosta.

Olkavöiden on kuljettava viereisessä kuvassa esitetyllä
tavalla. Vyöt eivät saa koskaan kulkea lapsen olkapäiden
alapuolella.

1643-4-00/1
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2.4. Lepoasennon säätö
Turvaistuin voidaan asettaa lepoasentoon kiertämällä
säätökahvaa nuolen osoittamaan suuntaan.
Huomio!
Sen jälkeen, kun turvaistuimen sisäinen vyöjärjestelmä
on irrotettu (suoritettava lapsen kuuluessa vähintään
ryhmään II), lepoasentoa ei saa enää käyttää.
7908-00 / 1

3. Turvaistuimen käyttö: isommat lapset (yli 15 kg)

FI

Vaikka turvaistuinten hyväksyntästandardi sallii, että yli 15-kiloiset lapset voidaan kiinnittää
RECARO Young Sport Her ∞ -turvaistuimeen auton turvavyöllä, suosittelemme käyttämään
integroitua vyöjärjestelmää, kunnes lapsi painaa vähintään 18 kg.

3.1 Ennen asennusta
Säilytä irrotetut osat huolellisesti myöhempää käyttöä
varten!
Löysää vyöt ja irrota olkavyölenkki metallisesta
liitososasta.
Vedä olkavyöt edestäpäin ulos.
7909-00 / 1

Aseta päätuki ylimpään asentoon ja löysää tähtikahvaruuvi.
Vedä ohjausputkea hieman alaspäin ulos ja irrota
olkapehmusteiden kiinnitysvyöt.
Poista sen jälkeen
ohjausputki.

7916-00 / 1
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3

1

Poista olkapehmusteet irrottamalla päätuen päällinen ja
vetämällä olkapehmusteet vyöaukkojen läpi. Sen jälkeen
voit poistaa olkapehmusteyksikön.
Poista istuinpäällinen osittain ja irrota lantiovyöt
istuinrungosta.

2

1647-4-07/1

Irrota pohjalevy ja käännä se sivulta päin pois.

1645-4-05/1

Irrota metallilevy haaravyöstä ja vedä vyö lukosta käsin
ulos istuinpinnasta.

1666-4-00/1

Käännä pohjalevy takaisin paikalleen ja paina se jälleen
kiinnikkeisiin.

1646-4-02/1
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3.2 Istuimen ja lapsen kiinnitys
kolmipisteturvavyöllä
Lepoasentoa ei saa käyttää enää lapsen kuuluessa vähintään
ryhmään 2!
Aseta lapsi turvaistuimeen ja kiinnitä kolmipisteturvavyön
lantiovyö etummaisiin vyöohjaimiin. Sulje vyölukko niin,
että se lukittuu kuuluvasti.

Klick
7912-00 / 1

Aseta diagonaalivyö päätuen ohjaimeen.

1652-4-01/1

Säädä päätuki lapsesi pituuden mukaan, katso kuva 2.7.
Vyö kulkee optimaalisesti solisluun keskeltä.
Se ei saa
kulkea liian lähellä lapsen kaulaa.

7913-00 /1
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4. Turvaistuimen puhdistus ja huolto

Vyölukon on lukittauduttava aina kuuluvasti. Mikäli napsahdusta ei kuulu, lukossa saattaa
olla likaa. Vyölukko voidaan tällöin irrottaa (luku 3.1) ja puhdistaa lämpimällä vedellä. Anna
vyölukon kuivua perusteellisesti, ennen kuin asennat sen takaisin paikalleen. Vyölukkoa ei
saa öljytä tai voidella.
RECARO Young Sport Her ∞ -turvaistuimen istuinpäällinen on konepestävä. Päällinen
on suositeltavaa pestä hienopesuohjelmalla 30 °C:ssa ympäristön säästämiseksi. Tätä
korkeammissa lämpötiloissa värit voivat haalistua. Älä linkoa päällistä, äläkä kuivata sitä
koskaan kuivausrummussa, koska tällöin kangas ja pehmuste voivat irrota toisistaan.

4.1 Istuinpäällisen irrotus
Irrota päällinen avaamalla ensin pehmustenapit pää-,
selkä- ja istuinosasta. Sen jälkeen päällinen voidaan
poistaa helposti.
Päällinen voidaan irrottaa vain vyöjärjestelmän ollessa
irrotettuna (katso luku 3.1).

7914-00 /1
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1

2

1

7917-00 / 1

4.2. Vyöjärjestelmän uudelleenasennus
Asennus sujuu helpommin, kun lukkokielet on kiinnitetty
vyölukkoon.
Irrota ensin pohjalevy ja käännä se sivulle. Irrota
istuinpehmuste ja aseta se sivuun.
Aseta sisäisen vyöjärjestelmän lantiovyöt ylhäältä
ulomman pitkittäisaukon läpi alas ja vie ne sisempien
pitkittäisaukkojen läpi takaisin ylös (1). Aseta sen jälkeen
kiinnityslevyt lenkkien läpi (2).
Tärkeää: jokaisen neljän nokan on oltava näkyvissä.
Aseta istuinpehmuste takaisin istuinpinnalle ja vie
haaravyö aukon läpi alas. Lukitse lenkki kiinnityslevyn
avulla. Tärkeää: jokaisen neljän koukun on oltava lenkin
ulkopuolella.
Käännä pohjalevy takaisin paikalleen ja kiinnitä se jälleen.
Varmista, että säätövyön T-kappaleeseen on tämän
jälkeen esteetön pääsy.
Kiinnitä päällinen istuin- ja selkäosaan.

FI

Aseta päätuki 2. asentoon alhaalta päin lukien ja vie
olkapehmusteyksikön kiinnitysvyöt aukkojen läpi taakse.
Aseta ohjausputki kuvassa esitetyllä tavalla ja aseta
kiinnitysvyöt putken yli.
Siirrä päätuki ylöspäin 3. asentoon ja kiinnitä se
tähtiruuvilla.

7918-00 / 1

Vie sen jälkeen olkapehmusteet päätuen päällisen
aukkojen läpi ja aseta päällinen päätukea vasten. Avaa
olkapehmusteet, aseta olkavyöt esitetyllä tavalla ja vie
ne päätuen kautta taakse. Varmista, että vyöt kulkevat
ohjausputken yli.
Kiinnitä olkavyöt T-kappaleeseen. Tärkeää: vyöt eivät saa
olla kiertyneinä.
Sulje lopuksi olkapehmusteet ja vedä vöistä voimakkaasti
varmistaaksesi, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla
kiinni.

FI

5. Ohjeita
5.1 Yleisiä ohjeita
• Käyttöohje sijaitsee taskussa selkäosan
pehmusteen alla. Se on asetettava käytön
jälkeen aina takaisin paikalleen.
• Painoluokka 1, 2 +3 (9–36 kg). Asennus
vain kasvot menosuuntaan.
• Istuin ja vyöt voidaan puhdistaa haalealla
vedellä ja saippualla. Irrotettu päällinen
voidaan pestä hoitolapun pesuohjeen
mukaisesti.
• Joidenkin
henkilöautojen
istuimien
päätuet vaikeuttavat turvaistuimen asen
nusta, minkä vuoksi ne on irrotettava en
nen turvaistuimen asennusta. Tällöin on
varmistettava, että turvaistuimen selkäno
jan ja auton istuimen selkänojan väliin ei
muodostu ei-toivottua rakoa henkilöauton
istuimen päätuen vuoksi. Henkilöauton
istuimen päätuki saattaa rajoittaa turvais
tuimen päätuen korkeussäätöä.

-

-
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5.2 Takuu
• Takuu on voimassa kaksi vuotta osto päivästä lukien ja koskee valmistus- ja
materiaalivirheitä. Reklamaatioita voidaan
esittää ainoastaan, kun ostopäivä on to distettavissa. Takuu rajoittuu turvaistu imiin, joita on käsitelty asianmukaisesti
ja jotka lähetetään takaisin puhtaina ja
siistissä kunnossa.
• Takuu ei kata luonnollista kulumista eikä
vaurioita, jotka aiheutuvat liiallisesta kuor mituksesta tai epäasiallisesta tai väärästä
käytöstä.
• Tekstiilit: Kaikki käyttämämme kankaat
täyttävät korkeat vaatimukset värien ke stävyyden suhteen. UV-säteily kuitenkin
haalistaa kankaiden värejä. Kyse ei ole
tällöin materiaalivirheestä vaan normaalis ta kulumisesta, jota takuu ei kata.

5.3 Ajoneuvosi suojaksi
• Haluamme huomauttaa, että ajoneuvon
istuimien vaurioita ei voida poissulkea
turvaistuimia käytettäessä. Turvadirektiivi
ECE R44 edellyttää kiinteää asennusta.
Suojaa autosi istuimet sopivilla toimen piteillä (esim. istuimen alle asetettavalla
suojuksella, kuten RECARO Car Seat
Protector). RECARO Child Safety GmbH
& Co. KG tai sen jälleenmyyjät eivät vastaa
mahdollisista auton istuimien vaurioista.

FI

Bayermann
Finland

