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           Witamy w Joie™

Gratulujemy dołączenia do rodziny Joie! Jesteśmy podekscytowani, że możemy 
dołączyć do Twojej podróży wraz z Twoim dzieckiem. Podczas podróży z fotelikiem 
z wysokim oparciem Joie  z serii duallo™ używasz wysokiej jakości, w pełni certy-
fikowanego w oparciu o normę bezpieczeństwa fotelika samochodowego dla grup 
wagowych 2 i 3. Ten produkt nadaje się do użytku dla dzieci o wadze 15-36 kg (około 
3-12 lat). Uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z jej treścią, 
aby zapewnić wygodną jazdę i najlepszą ochronę dla Twojego dziecka.

Upewnij się 
Ten fotelik samochodowy posiada homologację zgodnie z regulaminem nr 44, seria 
poprawek 04. Nadaje się do instalacji jedynie w pojazdach wyposażonych w 3-punk-
towe, wyposażone w zwijacz pasy bezpieczeństwa, które uzyskały homologację 
zgodnie z regulaminem ONZ/EKG nr 16 lub innymi równoważnymi normami.

Fotelik z wysokim oparciem 
WAŻNE: ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ. PRZECZYTAJ UWAŻNIE. 
Zachowaj instrukcję obsługi w schowku na spodzie fotelika, zgodnie z rysunkiem.
Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, odwiedź naszą witrynę internetową 
pod adresem joiebaby.com

PL Lista części
Upewnij się, że wszystkie części są dostępne przed montażem. Jeśli brakuje 
jakiejkolwiek części, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą. Do montażu nie są 
potrzebne żadne narzędzia.

1 Zagłówek
2 Oparcie
3 Siedzisko
4 Podłokietnik

5 Dźwignia regulacji zagłówka
6 Osłony ochrony bocznej
7 Złącze ISOSAFE
8 Prowadnice ISOFIX
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 OSTRZEŻENIA
!  Należy zadbać o umiejscowienie i zainstalowanie 

fotelika w takim miejscu, aby nie mógł on zostać 
uwięziony przez ruchome siedzenie lub drzwi pojaz-
du.

!  Ten fotelik samochodowy jest przeznaczony 
WYŁĄCZNIE dla dzieci o wadze 15-36 kg (około 3 - 12 
lat).

!  Wszelkie pasy siedzenia pojazdu powinny być napięte, 
a nie skręcone.

!  Niewłaściwe użycie tego fotelika samochodowego 
zwiększa ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci w 
przypadku ostrego zakrętu, nagłego zatrzymania lub 
zderzenia.

!  NIE WOLNO używać tekstyliów pochodzących od 
innych producentów z tym fotelikiem samo-
chodowym. Skonsultuj się ze sprzedawcą, aby nabyć 
wyłącznie części zamienne pochodzące od Joie.

!  NIE używaj w żadnej konfiguracji nie pokazanej w 
instrukcjach.

!  Według statystyk wypadków, dzieci są bezpiec-
zniejsze, gdy są odpowiednio zabezpieczone na 
tylnych siedzeniach pojazdu, a nie na przednich 
siedzeniach. W przypadku pojazdu z poduszką 
powietrzną pasażera z przodu odnieś się zarówno do 
instrukcji obsługi pojazdu, jak i również do tej instruk-
cji w celu uzyskania wskazówek instalacyjnych.

!  NIGDY nie zostawiaj dziecka bez opieki.

!  NIGDY nie przekazuj tego fotelika innej osobie, nie 
przekazując jej tej instrukcji.

!  Po umieszczeniu dziecka w tym foteliku samo-
chodowym należy prawidłowo zapiąć pas 
bezpieczeństwa i upewnić się, że pas biodrowy jest 
założony nisko, tak aby mocno przytrzymywał 
miednicę dziecka.

!  NIGDY nie zostawiaj niezabezpieczonego fotelika w 
samochodzie. Niezabezpieczony fotelik może zostać 
wyrzucony w powietrze i zranić pasażerów podczas 
gwałtownego skrętu, nagłego zatrzymania lub zderze-
nia. Usuń fotelik z pojazdu lub upewnij się, że jest 
bezpiecznie przypięty pasem w pojeździe.

!  NIGDY nie zostawiaj bagażu ani innych niezabezpiec-
zonych przedmiotów w pojeździe, mogą one 
spowodować obrażenia w przypadku zderzenia.

OSTRZEŻENIA
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!  Wymień fotelik po każdym wypadku. Wypadek może 
spowodować niewidoczne uszkodzenia fotelika.

!  NIE modyfikuj swojego fotelika ani nie używaj 
żadnych akcesoriów lub części dostarczonych przez 
innych producentów.

!  NIGDY nie używaj fotelika, jeśli jakaś cześć jest usz-
kodzona lub jej brakuje. NIE używaj przeciętego, 
postrzępionego lub uszkodzonego pasa 
bezpieczeństwa pojazdu.

!  Fotelik może bardzo się nagrzać, jeśli zostanie po-
zostawiony na słońcu. Kontakt z tymi częściami może 
doprowadzić do poparzenia skóry dziecka. Zawsze 
dotknij powierzchnię elementów metalowych oraz 
plastikowych przed umieszczeniem dziecka w foteliku.

!  NIGDY nie używaj fotelika pochodzącego z drugiej 
ręki lub którego historii nie znasz.

!  NIE używaj tego fotelika bez tekstyliów.

!  Nie należy wymieniać tekstyliów na żadne inne niż te, 
które są zalecane przez producenta, ponieważ wyroby 
te stanowią integralną część funkcjonowania fotelika.

!  NIE używaj żadnych innych punktów styku do przeno-
szenia obciążenia niż opisane w instrukcji i oznaczone 
na foteliku samochodowym.

OSTRZEŻENIA OSTRZEŻENIA
!  NIE WOLNO ustawiać fotelika tyłem do kierunku jazdy 

pojazdu.

!  Nie używaj tego fotelika dziecięcego, jeśli spadł on ze 
znacznej wysokości, uderzył o ziemię ze znaczną 
prędkością lub ma widoczne ślady uszkodzenia. Nie 
ponosimy odpowiedzialności do wymiany, jeśli fotelik 
dziecięcy został uszkodzony w takich nietypowych 
warunkach. Nowe urządzenie przytrzymujące dla 
dzieci będzie musiało zostać zakupione, gdy wystąpi 
którykolwiek z wyżej wymienionych warunków.
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W nagłym wypadku
W nagłych przypadkach lub w razie wypadku najważniejsze jest, aby 
zapewnić Twojemu dziecku pierwszą pomoc i opiekę medyczną w 
pierwszej kolejności. 

Informacje o produkcie
Przeczytaj całą instrukcję przed użyciem tego produktu. W razie 
wątpliwości skonsultuj się z producentem lub sprzedawcą.

Instalacja 3-punktowym pasem bezpieczeństwa

1. To urządzenie przytrzymujące dla dzieci należy do kategorii 
"uniwersalne". Uzyskało homologację zgodnie z regulaminem nr 
44, seria poprawek 04, do ogólnego zastosowania w pojazdach 
i nadaje się do instalacji na większości, miejsc siedzących w 
pojeździe.

2. Prawidłowa instalacja jest możliwa, jeśli producent pojazdu 
oświadczył w instrukcji obsługi pojazdu, że pojazd ten nadaje się 
do instalacji urządzenia przytrzymującego dla dzieci kategorii 
"uniwersalne" dla tej grupy wagowej.

3. To urządzenie przytrzymujące dla dzieci zostało zaklasyfikowane 
do kategorii "uniwersalne" w bardziej wymagających warunkach 
w odniesieniu do warunków stosujących się do wcześniejszych 
projektów, które nie są opatrzone tą informacją. 

Instalacja systemem ISOSAFE oraz 3-punkowymi pasami 
bezpieczeństwa.

1. To urządzenie przytrzymujące dla dzieci zostało zaklasyfikowane 
do użycia w kategorii "półuniwersalne".  Posiada ono 
homologacje zgodną z regulaminem nr 44, seria poprawek 04 do 
ogólnego zastosowania w pojazdach wyposażonych w systemy 
mocowania ISOFIX.

2. Pasuje ono do pojazdów w pozycjami zatwierdzonymi jako 
pozycje ISOFIX (zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu) w 
zależności od kategorii fotelika dla dziecka i mocowania.

3. W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem fotelika lub 
producentem pojazdu.

Produkt Fotelik z wysokim oparciem
Przeznaczenie Dziecko o wadze 15-36 kg 

 (około 3 – 12 rok)
Grupa wagowa Grupy 2 i 3
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patrz rys 1  - 2

1.Aby przymocować oparcie do 
siedziska fotelika, zahacz 
zaczepy montażowe oparcia o 
zawiasy montażowe znajdujące 
się w tylnej części siedziska. 1

! Podczas montażu oparcia do 
podstawy należy upewnić się, 
że żadna część tapicerki 
siedziska podwyższającego nie 
przeszkadza w montażu.

2. Obróć oparcie do góry, 
trzymając siedzisko fotelika, aż 
usłyszysz "kliknięcie" oparcia w 
pozycji pionowej. 2

1
3

Montaż oparcia

2

! NIE WOLNO używać siedziska fotelika samochodowego 
oddzielnie! Homologacja zgodnie z regulaminem nr 44 
została udzielona tylko w połączeniu z oparciem fotelika.
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patrz rys 4  - 5

!  Osłony ochrony bocznej musza być 
otwarte, aby zapewnić dziecku 
więcej bezpieczeństwa. Osłonę, 
która znajduje się po stronie 
przeciwnej do drzwi dziecka, 
można zamknąć, aby uzyskać 
więcej miejsca do siedzenia.

patrz rys 7  
! Podnosząc zagłówek, jednocześnie 

zwiększasz szerokość pomiędzy 
skrzydłami bocznymi fotelika.

2

1

4

5

7

6

patrz rys 6  

Regulacja wysokości zagłówka

Regulacja głębokości siedziskaUżycie osłon ochrony bocznej

KLIK

KLIK

KLIK
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patrz rys 12 - 24

Jeżeli pojazd jest wyposażony w system 
ISOFIX, dolne punkty kotwiczenia 
pojazdu mogą być widoczne w zagięciu 
siedzenia pojazdu. Zobacz instrukcję 
obsługi pojazdu w celu ustalenia ich 
dokładnych lokalizacji i identyfikacji 
mocowań, oraz wymagań dotyczących 
ich użytkowania.

1. Zamocuj prowadnice ISOFIX w 
punktach mocowania ISOFIX. 12  
Prowadnice ISOFIX mogą chronić 
powierzchnię siedzenia pojazdu 
przed rozdarciem. Mogą również 
pomóc prowadzić złącza ISOSAFE.

2. Naciśnij przycisk regulacji ISOSAFE, 
aby wyciągnąć złącza ISOSAFE. 13

 Obróć złącza ISOSAFE o 180 stopni, 
aż będą skierowane w kierunku 
prowadnic ISOFIX. 14  

8 9

10

12

13

2

2

1

1

14

2

11

patrz rys 8  - 11

Zastrzeżenia dotyczące instalacji Instalacja fotelika 

Sprawdź dołączoną listę 
kompatybilności 
pojazdów, aby znaleźć 
zatwierdzone siedzenia 
do mocowania fotelików 
dziecięcych.

1

42 3

75 6

42 3

75 6

1

1
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Zabezpieczenie 3-punktowym pasem 
bezpieczeństwa 
patrz rys 20 - 24

! Pociągnij pas bezpieczeństwa pojazdu i przeprowadź pas jak 
wskazano na 20 , a następnie zapnij pas. 20  -3

3. Dopasuj złącza ISOSAFE do 
punktów mocowania ISOFIX, a 
następnie zatrzaśnij oba złącza 
ISOSAFE w punktach mocowania 
ISOFIX. 15  
!    Upewnij się, że oba złącza ISOSAFE 

są dobrze przymocowane do 
punktów mocowania ISOFIX. Kolor 
na wskaźnikach obu złączy 
ISOSAFE powinien być całkowicie 
zielony. 15  -1 

!    Sprawdź, czy fotelik jest 
bezpiecznie zainstalowany, 
pociągając za oba złącza 
ISOSAFE.

4. Aby usunąć fotelik:
a. Najpierw należy nacisnąć 

dodatkowy przycisk blokady  
16  -1 ,a następnie przycisk 
zwalniania 16  -2 na złączach 
ISOSAFE przed wypięciem 
fotelika  z siedzenia pojazdu.  

b. Obróć złącza ISOSAFE o 180 
stopni, a następnie naciśnij 
przycisk regulacji ISOSAFE, aby 
złożyć złącza ISOSAFE.  17  

2

1

1
3

3

115 17

18 19

16

1 2

KLIK
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!    Przełóż ramienny pas 
bezpieczeństwa przez prowadnicę 
pasa ramiennego pokazaną na  
20  -1

!    NIE umieszczaj pasa 
bezpieczeństwa pojazdu nad 
podłokietnikami. Musi przejść pod 
podłokietnikami. 20  -2

!    Fotelika nie można używać, jeśli 
klamra pasa bezpieczeństwa 
pojazdu (żeńska końcówka 
sprzączki) jest zbyt długa, aby 
bezpiecznie zamocować fotelik.  
20  -4

!    Pas biodrowy musi znajdować się 
nisko na biodrach. Zainstalowany 
fotelik pokazany jest na rys 20  

!    Aby zapewnić prawidłową wysokość 
zagłówka, dolna część zagłówka 
MUSI znajdować się równo z górną 
częścią ramion dziecka, jak 
pokazano na 21  , a pas ramienny 
musi znajdować się w czerwonej 
strefie wskazanej na 22  

31

2 4

20

21

22

! Przyłóż fotelik samochodowy 
mocno do oparcia siedzenia 
pojazdu zwróconego przodem do 
kierunku jazdy fotela 
samochodowego i wyposażonego 
w ramienno-biodrowy pas 
bezpieczeństwa.

! Dziecko powinno siedzieć w 
foteliku z plecami płasko opartymi 
o oparcie fotelika 
samochodowego.

! Zapnij klamrę i podciągnij pasek na 
ramię, aby zacisnąć jak wskazano 
na 23  . NIE prowadź pasa jak 
pokazano na 24  .

! Jeśli pas przebiega przez szyję, 
głowę lub twarz dziecka, wyreguluj 
wysokość zagłówka.

! Pas bezpieczeństwa nie może być 
skręcony.

patrz rys 25 - 28

23

24

25 26

Demontaż pokrowca
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! Można prać pokrowiec siedziska i wewnętrzną wyściółkę w 
zimnej wodzie poniżej 30 ° C.

! Nie prasuj tkanin fotelika.
! Nie wybielaj ani nie czyść chemicznie tkanin fotelika.
! Nie używaj nierozcieńczonego neutralnego detergentu, benzyny 

lub innych rozpuszczalników organicznych do mycia fotelika. 
Może to spowodować uszkodzenie fotelika. 

! Nie wyżynaj tkanin i wewnętrznej wyściółki do wyschnięcia z 
dużą siłą. Może to powodować zmarszczenie tkanin i 
wewnętrznej wyściółki.

! Rozwieszaj do wyschnięcia tkaniny i wewnętrzne wyściółki w 
miejscu zacienionym.

! Usuń fotelik z siedzenia pojazdu, jeśli nie jest używany przez 
dłuższy czas. Umieść fotelik w chłodnym, suchym miejscu, do 
którego nie ma dostępu Twoje dziecko.

Aby ponownie założyć pokrowiec 
siedziska, wystarczy odwrócić 
powyższą sekwencję.

27

28

Pielęgnacja i konserwacja
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