Käyttöopas - Suomi
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti
ennen turvaistuimen asentamista.
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Osat

Tukijalan vapauttaminen
ISOFIX-painike
Istuimen vapautus
Tukijalka
Lukituksen ilmaisin

Tukijalan lukitus
Tukijalan lukituksen ilmaisin
Solki
Valjaat
Olkavöiden pehmusteet
Turvavyön kielikappaleet
Olkavöiden ohjaimet
Vyön vapautus
Selkänoja
Niskatuki
ISOFIX-koukut
ISOFIX-vetolukko
Selkänojan lasku
Ohjekirjan säilytyskotelo
Niskatuen ja valjaiden korkeuden säätö
Palautustanko
Palautustangon vapautus
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Tärkeää tietoa
On erittäin tärkeää noudattaa näitä ohjeita huolellisesti ja oikein. Jos tätä istuinta ei ole asennettu
oikein ja lapsesi ei ole kunnolla kiinni, lapsi ja muut matkustajat voivat loukkaantua onnettomuuden
sattuessa vakavasti.
•

TinySeatsiä saa käyttää vain UN / ECE-säännön nro 16 tai vastaavan standardin
mukaisesti hyväksytyn kolmipistevyön kanssa.

•

Varaa aikaa turvaistuimeesi perehtymiseen: tämä aika on sen arvoista, kun otetaan
huomioon, että lapsesi turvallisuus riippuu siitä. Kiinnitä erityistä huomiota varoituksiin.

•

Säilytä nämä käyttöohjeet aina turvaistuimen kanssa.

Varoitus
1. Eurooppalaiset turvallisuusstandardit määrittävät turvaistuimen ja sen osien suunnittelun ja
suorituskyvyn, asennus- ja käyttövaatimukset, ohjeet ja merkinnät. Turvaistuimesi on
hyväksytty eurooppalaisen standardin ECE R44.04 mukaisesti, johon sopii myös 0-25 kg.
Ryhmä 0+ I II.
2. Hihnajärjestelmiä ei voida suunnitella täysin "lapsenkestäviksi" samalla, kun ne täyttävät
eurooppalaisen standardin ECE R44 lakisääteiset vaatimukset. Valjaat on aina kiinnitettävä ja
säädettävä oikein, ja lapsia tulisi kannustaa pysymään valjaiden sisällä.
3. Pehmusteet ja olkatyynyt ovat turvaominaisuuksia. Älä koskaan käytä turvaistuinta ilman
niitä. Älä vaaranna lapsesi turvallisuutta käyttämällä muita korvaavia osia, sillä ne voivat estää
istuinta suojaamasta lastasi parhaalla mahdollisella tavalla. Uusia pehmusteita voi tilata
osoitteesta tinyseats.com
4. ÄLÄ missään olosuhteissa käytä selkä menosuuntaan suunnattua lastenistuinta matkustajan
penkillä, jolla on aktiivinen turvatyyny.
5. ÄLÄ käytä kasvot menosuuntaan suunnattua lastenistuinta aktiivisella turvatyynyllä
varustetulla matkustajan penkillä, ellei auton valmistaja ole nimenomaisesti vahvistanut
tämän turvallisuutta.
6. ÄLÄ käytä turvaistuinta sivuille tai taaksepäin suunnatuilla auton penkeillä.
7. ÄLÄ käytä mitään esineitä, kuten tyynyä tai takkia lastenistuimen nostamiseksi korkeammalle
auton istuimella. Onnettomuuden sattuessa turvaistuin ja autosi turvavyöt eivät kykene
suojelemaan lastasi parhaalla mahdollisella tavalla.
8. ÄLÄ yritä purkaa, muokata tai lisätä mitään osia turvaistuimessa. Älä tee muutoksia tapaan,
jolla valjaat tai autosi turvavyöt on valmistettu tai jolla niitä käytetään. Virallinen hyväksyntä ei
ole enää voimassa, mikäli muutoksia on suoritettu.
9. ÄLÄ anna lasten leikkiä turvaistuimella tai säätää sitä itse.
10. ÄLÄ jätä turvaistuinta suoraan auringonvaloon. Osista voi tulla kuumia kosketukselle
voimakkaassa auringonvalossa, ja päällysteet voivat haalistua.
11. ÄLÄ käytä istuinta säätämättä valjaita lastesi vaatetuksen mukaisesti – talvivaatteille soveltuva
istuvuus voi olla liian löysä kesävaatteita käyttävälle lapselle.
12. ÄLÄ aseta raskaita esineitä istuimen päälle äläkä säilytä sitä suorien lämmönlähteiden lähellä
tai suorassa auringonvalossa.
13. ÄLÄ jätä irtonaisia esineitä, esim. matkatavaroita tai kirjoja auton takaosaan. Ne on
kiinnitettävä kunnolla, sillä mikäli auto on pysäytettävä äkillisesti, irralliset esineet lentävät
eteenpäin ja voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Suuret ja painavat irtonaiset esineet
ovat erityinen riski.
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14. ÄLÄ jätä taitettavia auton istuimia lukitsematta. Jos joudut yhtäkkiä pysäyttämään autosi,
lukitsematon selkänoja voi vahingoittaa lastasi.
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ISOFIX lasten turvajärjestelmä
Ryhmä 0+ (0-13KG),
ISOFIX-lastenturvajärjestelmä ryhmä 1 (9-18KG)
Ilmoitus
1. Tämä on ISOFIX lasten turvajärjestelmä. Se on hyväksytty
säännössarjan 44.04 lisäysten mukaisesti yleiskäyttöön
ajoneuvoissa, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä.
2. Se soveltuu ajoneuvoihin, joiden kiinnitinsijainnit on
hyväksytty ISOFIXin mukaisiksi (ajoneuvon käsikirjassa
kuvatulla tavalla), riippuen lastenistuimen ja kiinnitinten
luokasta.
3. Massaryhmä ja ISOFIX-kokoluokka, jolle tämä tuote on
tarkoitettu, ovat: Ryhmä 0+ (0-13 kg) D, Ryhmä 1 (9-18KG) B1
4. Emme suosittele alle yhdeksän kuukauden ikäisten lasten
asettamista tuoliin.

Yleinen lasten turvajärjestelmä
Ryhmä 2 (15-25KG) 3-pistevyö
Ilmoitus
1. Tämä on "yleinen" lastenturvajärjestelmä. Se on hyväksytty
säännössarjan 44.04 lisäysten mukaisesti yleiskäyttöön
ajoneuvoissa ja se sopii useimpiin, mutta ei kaikkiin autojen
istuimiin.
2. Oikea istuvuus on todennäköinen, mikäli ajoneuvon
valmistaja on ilmoittanut ajoneuvokäsikirjassa, että
ajoneuvoon soveltuvat "yleiset/universaalit" lasten
turvajärjestelmät tälle ikäryhmälle.
3. Tämän turvajärjestelmä on luokiteltu "universaaliksi"
tiukemmissa olosuhteissa kuin aikaisemmat mallit, jotka
eivät sisällä tätä ilmoitusta.
4. Jos olet epävarma, ota yhteyttä lastenistuimen valmistajaan
tai jälleenmyyjään.
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Semi-universaali lasten turvajärjestelmä
Ryhmä 0+ (0-13KG) Ryhmä 1 (9-18KG)

Tämä lasten turvajärjestelmä on luokiteltu "Semi-Universaaliin" käyttöön, ja se sopii
kiinnitettäväksi seuraaviin auton istuinten sijainteihin:
Auto

EDESSÄ

(Kaikki ajoneuvot, joissa on
ISOFIX-kiinnityspisteet)

Laidalla
Ei

TAKANA
Laidalla
Kyllä

Keskellä
Ei

Myös muiden autojen istuinsijainnit voivat olla sopivia tämän lasten turvajärjestelmän
käyttöön. Jos olet epävarma, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
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KATSO KUVAT (A1-A18) ”KUVAOPAS”

TinySeatin asentaminen kasvot menosuuntaan GROUP I (9-18 KG)
TÄRKEÄÄ - ÄLÄ KÄYTÄ ISTUINTA KASVOT MENOSUUNTAAN ENNEN KUIN LAPSEN PAINO ON YLI 9KG
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Vapauta tukijalka painamalla sen yläosaa kevyesti sisäänpäin. (A1) Tukijalka on täysin
pidennetty, kun sen varren yläosan vihreä etiketti on näkyvissä. (A2) Nosta pohjaa saadaksesi
tukijalan ulos sen onkalosta, ja vedä eteenpäin. (A3) Anna tukijalan kääntyä kokonaan alas.
(A4)
Löysää ISOFIX-liitännät painamalla pohjan etuosassa olevaa ISOFIX-vapautuspainiketta. (A5)
Molemmat koukut avautuvat samanaikaisesti pohjan takaosasta - varmista, että ne ovat
täysin auki. (A6)
Etsi ISOFIX-kiinnityspisteet ajoneuvosta vastaamaan ISOFIX-liittimien sijaintia. (A7) Liu'uta
pohjaa kiinnityspisteitä kohti, kunnes liittimet ovat kiinnittyneet. (A8) Sinun tulisi kuulla
napsahdus. Paina ISOFIXin vapautuspainiketta. Käyttäjä voi sitten työntää pohjan kokonaan
taaksepäin istuimen selkänojaa vasten varmistaakseen ja aktivoidakseen palautustangon.
Paina voimakkaasti ajoneuvon istuimen selkänojaa vasten, kunnes pohja tuntuu vakaalta ja
tukevasti kiinnitetyltä. (A8) Tarkista, että molemmat puolet on liitetty ajoneuvoon vetämällä
alustaa eteenpäin ja liikuttamalla sivusuuntiin. Yhteyden vahvistavien vihreiden merkintöjen
tulisi olla näkyvissä. (A9) Mikäli näkyvissä on punaista, on liitin edelleen auki.
Pidennä tukijalan alaosa painamalla tukijalan sivussa olevia vapautuspainikkeita. (A10)
Tukijalan tulisi olla pystysuorassa ja ulottua auton lattiaan (A11), tarkista jalan alaosassa oleva
merkintä ja varmista, että se on vihreä ja täysin kosketuksissa lattiaan. (A12-13) Mikäli jalka ei
lukitu sen saavuttaessa lattian, on se todennäköisesti kahden lukituskohdan välillä. Nosta
tällöin istuimen pohjaa hieman ja lukitse jalka alempaan kohtaan.
Avaa istuin painamalla kuvassa näkyviä painikkeita toisiaan vasten. (A14) Käyttäjä voi nyt
nostaa selkänojan pystysuoraan asentoon. (A15-16)
Niskatukea voidaan säätää sen takaosassa olevalla painikkeella siten, että valjaiden olkahihnat
ovat lapsesi hartioiden tasolla tai niiden yläpuolella. (A17-18)
Varoitus. Hihnat eivät saa olla hartioiden alapuolella, kun lapsi istuu kasvot menosuuntaan.
Katso Valjaiden säätö sivulla 16.
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KATSO KUVAT (B1-B24) ”KUVAOPAS”

TinySeatin asentaminen selkä menosuuntaan GROUP 0 + 1 (0-18 KG)
1. Vapauta tukijalka painamalla sen yläosaa kevyesti sisäänpäin (B1). Tukijalka on täysin
pidennetty, kun sen varren yläosan vihreä etiketti on näkyvissä. (B2) Nosta pohjaa saadaksesi
tukijalan ulos sen onkalosta, ja vedä eteenpäin. (B3) Anna tukijalan kääntyä kokonaan alas.
(B4)
2. Vapauta istuin alustasta painamalla vapautuspainiketta (B5). Nosta istuinta suoraan ylöspäin
(B6)
3. Paina palautustangon (B7) päällä olevia painikkeita ja nosta tanko yläasentoon (B8).
4. Vapauta ISOFIX-liitännät painamalla pohjan etuosassa olevaa ISOFIX-vapautuspainiketta. (B9)
Taita molemmat koukut auki samanaikaisesti alustan takaosasta - varmista, että ne ovat
täysin auki.
5. Etsi ISOFIX-kiinnityspisteet ajoneuvon istuimesta kohdistaaksesi ISOFIX-liittimet. (B10) Työnnä
pohjaa kiinnityspisteitä kohti, kunnes liitännät ovat kiinni. Sinun tulisi kuulla napsahdus.
6. Paina ISOFIXin vapautuspainiketta uudestaan (sama kuin B9). Käyttäjä voi sitten työntää
pohjan kokonaan taaksepäin istuimen selkänojaa vasten varmistaakseen ja aktivoidakseen
palautustangon. Paina voimakkaastii auton selkänojaa vasten, kunnes pohja tuntuu vakaalta
ja tukevasti kiinnitetyltä. (B11) Tarkista, että molemmat puolet ovat kiinni ajoneuvossa
vetämällä pohjaa eteenpäin ja liikuttamalla sivusuuntiin. Yhteyden vahvistavien vihreiden
merkintöjen tulisi olla näkyvissä. (B12) Mikäli näkyvissä on punaista, on liitin edelleen auki.
7. Pidennä tukijalan alaosa painamalla tukijalan sivussa olevia vapautuspainikkeita. (B13)
Tukijalan on oltava pystysuorassa ja ulottua auton lattiaan (B14), tarkista jalan alaosassa oleva
merkintä ja varmista, että se on vihreä ja täysin kosketuksissa lattiaan. (B15-16) Mikäli jalka ei
lukitu sen saavuttaessa lattian, on se todennäköisesti kahden lukituskohdan välillä. Nosta
tällöin istuimen pohjaa hieman ja lukitse jalka alempaan kohtaan.
8. Selkä menosuuntaan asennettaessa turvaistuin on kiinnitettävä kallistettuun asentoon. Taita
tätä varten nojakiila istuimen alle. Vedä kiila lukittuun asentoon ennen istuimen asettamista
alustalle. (B17)
9. Aseta istuin alustalle selkämys menosuuntaan. Kiinnitä istuin molempiin alustan koukkuihin
(B18.) Tämä lukitsee istuimen paikalleen. (B19)
10. Avataksesi istuimen, paina selkänojan takaosassa olevia painikkeita toisiaan vasten. (B20)
Käyttäjä voi nyt nostaa selkänojan pystysuoraan. (B21-22)
11. Niskatukea voidaan säätää sen takaosassa olevalla painikkeella niin, että valjaiden olkahihnat
ovat lapsesi hartioiden tasolla tai niiden alapuolella. (B23)
Varoitus. Valjaiden on oltava hartioiden tasalla tai alapuolella, kun lapsi matkustaa selkä
menosuuntaan. Katso Valjaiden säätö sivulla 16.
12. Istuin on nyt asetettu selkä menosuuntaan suuntautuvaa käyttöä varten. Nojakiilan tulisi olla
näkyvissä istuimen alla, ja istuimen on oltava optimaalisessa kulmassa selkä menosuuntaan
matkustamista varten. (B24-25). Emme suosittele alle yhdeksän kuukauden ikäisten lasten
asettamista istuimeen.
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KATSO KUVAT (C1-C6) “KUVAOPAS”

Kiinnitä ja säädä hihna
1. Säädä pääntuen ja siten valjaiden korkeus lapsen pituuden mukaan. (C1) Huomaa, että kun
lapsi istuu selkä menosuuntaan, valjaat on kiinnitettävä lapsen hartioiden korkeudelle tai
niiden alle. Jos lapsi istuu kasvot menosuuntaan, valjaat on säädettävä lapsen hartioiden
tasalle tai niiden yläpuolelle. 2.
2. Vedä ylimääräiset hihnat ulos vapauttamalla säätölukot punaisesta painikkeesta. (C2)
3. Aseta valjaat lapsen hartioiden ja lantion päälle ja yhdistä valjaiden kielet. Aseta lukkoihin,
kunnes kuulet napsahduksen. (C3-5) Varmista ennen valjaiden kiristämistä, että
olkapehmusteet ja hihnat ovat mukavasti hartioita ja lantiota vasten.
4. Kiristä valjaat vetämällä sen hihnojen vapaasta päästä istuimen molemmilla puolilla. (C6)
Kiristä niin, että valjaiden ja vauvan kehon väliin mahtuu kaksi sormea.
KATSO KUVAT (D1-D12) "KUVAOPAS"

Käytä TinySeats-istuinta vyöistuimena GROUP II (15-25 KG)
1. Vapauta istuin pohjasta painamalla vapautuspainiketta (D1). Nosta istuinta suoraan ylös (D2)
2. Avaa istuin painamalla selkänojan takaosassa olevia painikkeita toisiaan vasten. (D3) Käyttäjä
voi nyt nostaa selkänojan pystysuoraan. (D4-5)
3. Nosta ylempi takalevy ja päästä valjaat myös pehmustetun alueen taakse. (D6) Nosta istuimen
tyynyä ja aseta valjaiden kielet tyynyn alla oleviin onteloihin. (D7)
4. Vedä aikuisen turvavyö ulos. Aseta diagonaalinen hihna niskatuen punaiseen olkavyön
ohjaimeen. (D8-9)
5. Kun lapsi on istuimessa, vedä aikuisten turvavyö lapsen yli ja aseta se solkeen. (D9-10)
6. Varmista, että turvavyön syliosa kulkee tuolin vyönohjainten alla. Varmista, että turvavyön
diagonaalinen hihna kulkee syliosan ohjaimen yli puolella, jolla solki sijaitsee. (D11)
7. Varmista, että sylivyö kulkee vauvan lonkan yli ja että se on tuettu lantion kohdalla. (D12)
Tarkista, että vyö ei ole kiertynyt tai löysä.
KATSO KUVAT (E1 - E4) "KUVAOPAS"

Istuimen taittaminen
1. Laske niskatuki pitämällä takana olevaa painiketta alhaalla. (E1)
2. Paikanna päällyskankaan alla sijaitsevat painikkeet ja paina niitä toisiaan vasten, kunnes salpa
vapautuu (E2), ja taita sitten. (E3)
3. Istuin on nyt taitettu alas ja se voidaan irrottaa tai varastoida. (E4)
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KATSO KUVAT (F1-F10) ”KUVAOPAS”

Pohjan irrottaminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Paikanna ISOFIX-liitännät pohjan vapauttamiseksi. (F1)
Vedä rengasta voimakkaasti eteenpäin. (F2)
Pohja irtautuu nyt ajoneuvon ISOFIX-kiinnityspisteestä. (F3)
Paina palautustangon päällä olevaa painiketta. (F4) Paina tankoa alaspäin. (F5)
Paina ISOFIXin vapautuspainiketta. (F6)
Vedä, kunnes ISOFIX-liitännät vetäytyvät kokonaan pohjaan. (F7-8)
Nosta tukijalan alaosa painamalla tukijalan sivussa sijaitsevia vapautuspainikkeita. (F9)
Käännä tukijalka kokonaan sisään ja työnnä tukijalka onteloon. (F10)

Jos olet epävarma
Kaikki lastenistuimet eivät sovi kaikkiin autoihin. Vieraile verkkosivullamme www.tinyseats.com
saadaksesi neuvoja tämän turvaistuimen yhteensopivuudesta autosi kanssa.

Ottaa yhteyttä: connect@tinyseats.com
TinySeats AB
Box 3
438 05 Hindås
Sverige

TinySeats Car seat ECE R44.04 ISOFIX Semi Universal – Käyttöopas - Suomi

10

Turvaistuimen hoitaminen
Tarkista säännöllisesti kaikki turvaistuimen osat kulumisen varalta. Ruoka ja juoma voivat tarttua
valjaisiin tai päätyä solkien sisälle, estäen niitä toimimasta kunnolla.
VYÖN PUHDISTUS
Puhdista vain saippualla ja lämpimällä vedellä, käyttäen pesusientä.
- ÄLÄ voitele tai öljyä mitään istuimen osaa.
- ÄLÄ pura tai yritä purkaa mitään valjaiden tai istuimen osia puhdistuksen aikana.
- ÄLÄ käytä liuottimia, pesuaineita tai muita puhdistusaineita, koska ne voivat heikentää valjaita ja
istuinta.
VERHOILUN PUHDISTUS
Verhoilu voidaan irrottaa ja pestä käsin. Älä kuivaa kuivausrummussa, sillä kangas voi vahingoittua ja
pehmusteet voivat irrota. Lue verhoilun pesuohjeet sen pesulapusta ennen pesua.

Takuu
Kaikki tuotteemme on suunniteltu, valmistettu ja testattu huolellisesti. Jos tässä tuotteessa havaitaan
materiaali- tai valmistusvirheestä johtuva vika 24 kuukauden kuluessa ostosta, tulee se palauttaa
alkuperäiseen ostopaikkaan. Korvaamme tässä tapauksessa kustannuksellamme saman tai vastaavan
tuotteen. Takuu vaatii ostotodistuksen. Suosittelemme, että säilytät kuitin ja kiinnität sen tähän
käyttöohjeeseen, sekä säilytät ohjekirjaa istuimen taskussa.
TinySeats ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta. Tätä
takuuta ei voi siirtää, eikä se näin ollen koske käytettynä ostettuja tuotteita. Tämä takuu ei vaikuta
lakisääteisiin oikeuksiisi. TinySeatsiä ei voida pitää vastuussa auton istuinten tai turvavöiden
vaurioista.

Lue lisää ja katso asennusvideoita verkkosivustollamme
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