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User manual
The baby seat is suitable for children older than 15 months.
The baby seat is suitable for children weighing from 0 to 13 kg

WARNING: DO NOT MOUNT the baby seat on front car seats
with active airbags.

This baby seat can only be installed in a rear-facing position.

Baby seat:
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Shoulder straps height adjustment

The shoulder straps should be placed as close to the
baby’s shoulders as possible. If the position of the
straps is incorrect, remove them and install at a
suitable height.

Too low

Too high

Correct

Straps usage / adjustment:

If the position of the safety straps is not suitable for
your child, please complete the following steps:
Step 1: loosen the shoulder straps.
Step 2: remove both straps from the baby seat and
uncouple them.

Step 3: run the straps through the proper holes.
Make sure that both straps are installed at the same
height and they are not twisted.

1. Loosening the straps:
Step 1: Press the button located under the seat, at
the front of the baby seat.
Step 2: While holding the button, pull the shoulder
straps to loosen them.

2. Securing a child in the baby seat:

When the shoulder straps are properly adjusted to
the height of your child, please complete the
following steps:
Step 1: Unfasten the buckle and put the straps apart
so that they don’t block the seat. Then, place your
child in the baby seat.
Step 2: Run the shoulder straps over the baby’s
shoulders and put the two metal connectors
together, as shown in the picture 1.

Step 3: Insert the joint connector into the buckle, as
shown in the picture 2. The “click” sound indicates
that the connector has been properly locked in the
buckle.
Step 4: Pull the shoulder straps to make sure that
they are properly secured in the buckle, as shown in
the picture 3.
3. Tightening the straps:
Pull the shoulder straps up so as to stretch them out.
Then pull the adjustment strap to tighten the
harness.

The shoulder straps should be neither too tight nor
too loose so as not to cause discomfort to the child.

Securing the baby seat:

In order to properly mount the baby seat in a car,
please refer to the corresponding information in the
vehicle’s manual.
Do not mount the baby seat in a vehicle’s front car
seat with active airbags.
This baby seat can only be secured in a car with a 3point seat belt.
The baby seat must be installed in a rear-facing
position.
Step 1:
Move the lever to the extended
position. Place the baby seat on
the car seat. The handle must
be rested on the back of the car
seat.
Step 2: Run the belt through all
guides of the baby seat. Lock
the belt connector in the
vehicle’s safety buckle. Pull the
belt to make sure it is properly
secured in the buckle.
Step 3: Hook the shoulder part
of the belt in the guide located
at the rear side of the baby
seat’s back.

Step 4: Tighten the 3-point seat
belt by pulling it as it is shown
in the picture.
After all these steps the baby
seat is properly installed and
secured.

Make sure that the belt hasn’t twisted during the
installation and it is properly tightened.
To remove the baby seat from the car, please follow
the above steps in reverse order.
Changing the handle’s position:

The seat’s handle can be placed in 4 different
positions. In order to change the position, press the
red buttons at the both sides of the baby seat
simultaneously. The buttons are located in the side
corners of the baby seat.

You can place the handle in 4 different positions:
1. It is the only position you can use while mounting
the baby seat on a vehicle’s seat.
2. Basic position - you can choose it to carry a child.
3. Resting position - use it to freely put a child in/out
of the baby seat.
4. Base position - ideal when you feed or play with a
child.
Each time you change the handle’s position make
sure it has been properly secured (locked).

Using the hood:

The handles at the ends of the frame are adjustable.
“Click” sounds indicate that the hood has been
properly folded / unfolded.
Maintenance:

The cover can be easily removed for cleaning. In
order to do so, first pull the straps out of the baby
seat. Then remove the cover.
Cleaning: Straps and plastic parts can be cleaned
with mild detergents and warm water (up to 30o). Do
not clean the baby seat or any of its components
with chemicals, bleachers or corrosive liquids.

Instrukcja obsługi

NOA

Nosidełko odpowiednie dla dzieci od 15 miesiąca życia.
Nosidełko odpowiednie dla dzieci o wadze od 0 do 13 kg.

UWAGA: nigdy NIE UMIESZCZAJ dziecka w nosidełku,
zamontowanym na przednim siedzeniu z aktywnymi
poduszkami powietrznymi.

Fotelik dla dziecka może być instalowany wyłącznie tyłem do
kierunku jazdy.

Opis części i wyposażenia:

Ramiączka

Rączka

Klamra pasów
Pokrowiec

Oparcie
Rączka
Regulacja pasów

Prowadnica
pasa
Otwory na
pasy fotelika

Pas biodrowy

Regulacja wysokości ramiączek:
Pasy powinny być ustawione jak najbliżej ramion
dziecka. Jeśli pasy są źle ustawione, wyjmij je.
Następnie zainstaluj
pasy na odpowiedniej
wysokości dla Twojego dziecka.

Za nisko

Za wysoko

Poprawnie

Użycie i regulacja pasów:
Jeżeli pasy bezpieczeństwa fotelika są źle ustawione
dla Twojego dziecka, podążaj w następujący sposób:
Krok 1: poluzuj pasy na ramiączkach.
Krok 2: wyciągnij oba pasy z oparcia fotelika i rozłącz
je.

Krok 3: włóż pasy w odpowiednie otwory. Upewnij
się że pasy zostały zamontowane na tej samej
wysokości oraz nie zostały skręcone.
1. Poluzowanie pasów:
Krok 1: Naciśnij przycisk który znajduję się pod
siedzeniem, na przedniej części fotelika.
Krok 2: Trzymając naciśnięty przycisk, pociągnij
ramiączka. Pasy poluzują się.

2. Zabezpieczanie dziecka w foteliku:

Po wyregulowaniu szelek do odpowiedniej wysokości
dla Twojego dziecka, przejdź do:
Krok 1: Rozepnij pasy i rozłóż je na boki. Posadź
wygodnie dziecko w foteliku.

Krok 2: Załóż pasy i złóż obie klamry metalowe ze
sobą (tak jak na rysunku nr. 1)
Krok 3: Wepnij złączone klamry w zamek (tak jak na
rysunku nr. 2), kliknięcie oznaczać będzie
prawidłowe połączenie.
Krok 4: Pociągnij za pasy, aby sprawdzić czy są
dobrze zabezpieczone w zamku (tak jak na rysunku
nr.3).
3. Napinanie pasów:
Pociągnij za pasek ramiączek w górę, aby wyjąć całą
uprząż. Następnie pociągnij pasek regulujący aby
natężyć pasy.

Szelki powinny być naciągnięte z czuciem, nie
powodując dyskomfortu dla dziecka.

Zabezpieczenie nosidełka:
Zapoznaj się z instrukcją obsługi w Twoim
samochodzie, aby zamontować nosidełko w
prawidłowy sposób.
Nie umieszczaj fotelika na siedzeniach przednich, z
poduszkami powietrznymi.
Ten fotelik samochodowy można zamontować tyko
przy użyciu 3-punktowych pasów bezpieczeństwa.
Fotelik samochodowy musi być zamontowany tyłem
do kierunku jazdy.
Krok 1: ustaw dźwignię do
położenia wysuniętego. Umieść
fotelik na siedzeniu
samochodowym. Rączka musi
dolegać do oparcia siedzenia.
Krok 2: Włóż pas we wszystkie
prowadnice fotelika. Wsuń
końcówkę pasa do zamka.
Pociągnij za pas aby sprawdzić,
czy został prawidłowo
zabezpieczony w zapięciu.
Krok 3: Górną część pasa zaczep
o prowadnicę znajdującą się z
tyłu oparcia fotelika.

Krok 4: Napręż 3-punktowy pas
bezpieczeństwa, naciągając go
w pokazanym na rysunku
kierunku.
Fotelik został prawidłowo
zamontowany w pojeździe.

Upewnij się że podczas montażu fotelika, pas się nie
skręcił i jest odpowiednio natężony.
Aby odmontować fotelik, wykonaj powyższe
czynności w odwrotnej kolejności.
Składanie uchwytu:
Uchwyt fotelika może być ustawiony w 4 różnych
pozycjach. Aby zmienić ustawienie uchwytu, naciśnij
czerwony przycisk jednocześnie z obu stron. Przycisk
znajduje się w narożnikach fotelika.

Uchwyt do przenoszenia można ustawić w czterech
pozycjach:
1. Tylko ta pozycja uchwytu może zostać użyta do
zamontowania fotelika na siedzeniu
samochodowym.
2. Pozycja prosta, do przenoszenia dziecka w
nosidełku.
3. Pozycja spoczynkowa, aby swobodnie położyć lub
wyciągnąć dziecko w fotelika.
4. Pozycja podstawki, aby polepszyć ustawienie
fotelika podczas karmienia lub zabawy.
Po każdej zmianie pozycji, upewnij się że uchwyt
został prawidłowo zabezpieczony.

Użycie baldachimu:

Uchwyty na końcach ramy są regulowane.
Poprawne składanie baldachimu potwierdzone
będzie dźwiękiem w postaci „kliknięcia”.
Utrzymanie produktu:
Pokrowiec można łatwo zdjąć do prania. Wyjmij
pasy z fotelika przed ściągnięciem pokrowca.
Czyszczenie fotelika. Pasy i części plastikowe, mogą
być myte delikatnymi detergentami w ciepłej wodzie
(do 30o). Nie należy myć fotelika i jego elementów
środkami chemicznymi, wybielaczami oraz płynami
powodującymi korozję.
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