
spin safeTM

child restraint

ECE R44.04: C,D
ECE R44.04: ISOFIX

ECE R44.04: Group 0+/1 (0–18kg)

EL Εγχειρίδιο Οδηγιών
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       Witamy w Joie™

Gratulujemy zostania członkiem rodziny Joie! Bardzo się cieszymy z 
możliwości wspólnego podróżowania z Państwa dzieckiem. Podczas 
podróży z fotelikiem samochodowym dla dziecka marki Joie spin 
safeTM, będzie używany wysokiej jakości, posiadający certyfikat 
bezpieczeństwa, fotelik samochodowy dla dziecka z grupy 0+/1. 
Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika i wykonanie każdej 
czynności, aby zapewnić wygodną jazdę i najlepsze zabezpieczenie 
dziecka.

W pojeździe wyposażonym w ISOFIX, dolne punkty kotwiące pojazdu 
mogą być widoczne w zagłębieniu siedzenia pojazdu. Sprawdź w 
podręczniku właściciela pojazdu dokładną lokalizację, identyfikację 
kotew i wymagania dotyczące używania.

Ten fotelik samochodowy dla dziecka z połączeniami ISOFIX, zgodnie 
z przepisami UN ECE R44.04, jest odpowiedni dla dziecka o wadze 
poniżej 18 kg (dziecko 4 letnie lub młodsze).

Podstawa
Przed instalacją i rozpoczęciem używania produktu należy przeczytać 
wszystkie instrukcje z tego podręcznika.

! WAŻNE: ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA  
W PRZYSZŁOŚCI.
NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE.

Podręcznik należy trzymać we wnęce, w dolnej  
części podstawy, jak na rysunku po prawej.

W celu uzyskania informacji o gwarancji, należy  
odwiedzić naszą stronę internetową, pod adresem  
joiebaby.com

Wykaz części
Upewnij się, że nie brakuje żadnych części. Jeśli czegoś brakuje, 
skontaktuj się ze sprzedawcą.

PL

Rys. 1 Oparcie głowy
Rys. 2 Wkładka siedzenia
Rys. 3 Sprzączka
Rys. 4 Regulowana uprząż
Rys. 5 Przycisk regulacji 

odchylenia oparcia
Rys. 6 Przycisk obrotu
Rys. 7 Wkładka dla noworodka
Rys. 8 Osłona chroniąca przed 

uderzeniem bocznym
Rys. 9 Pas na ramiona

Rys. 10 Przycisk regulatora 
mocowania ISOFIX

Rys. 11 Złącze ISOFIX
Rys. 12 Dźwignia regulacji oparcia 

głowy
Rys. 13 Prowadnice ISOFIX
Rys. 14 Wspornik obciążenia
Rys. 15 Wskaźnik wspornika 

obciążenia
Rys. 16 Przycisk regulacji 

wspornika obciążenia
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 OSTRZEŻENIE
! ŻADEN dziecięcy fotelik samochodowy nie 

gwarantuje pełnej ochrony przed obrażeniami w 
wypadku. Jednakże, prawidłowe używanie tego 
fotelika samochodowego dla dziecka, zmniejszy 
niebezpieczeństwo odniesienia poważnych 
obrażeń lub śmierci dziecka.

! Dziecko powinno mieć masę ciała poniżej 18 kg 
(około 4 lat lub mniej).

! Należy pamiętać, że pasy utrzymujące fotelik w 
pojeździe powinny być naprężone, pasy, którymi 
przypięte jest dziecko powinny być dopasowane 
do budowy jego ciała. Sprawdzić, czy pasy nie są 
poskręcane.

! NIE NALEŻY montować ani używać tego fotelika 
samochodowego, nie postępując ściśle według 
instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tej Instrukcji, 
ponieważ w przeciwnym razie dziecko może zostać 
narażone na poważne obrażenia lub śmierć.

! NIE należy wykonywać żadnych modyfikacji fotelika 
samochodowego, ani używać go z częściami 
składowymi innych producentów.

! NIE należy używać tego fotelika samochodowego, 
jeśli jest on uszkodzony lub brakuje w nim części.

 OSTRZEŻENIE
! NIE należy ubierać dziecka w dużą/

przewymiarowaną odzież podczas używania tego 
podwyższonego fotelika samochodowego dla 
dziecka w trybie niemowlę lub małe dziecko, 
ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe i 
bezpieczne zamocowanie pasków uprzęży na 
ramionach i pasków uprzęży między udami.

! Uprząż musi być założona prawidłowo i należy się 
upewnić, że pas biodrowy nie znajduje się powyżej 
miednicy dziecka.

! NIE należy pozostawiać tego fotelika 
samochodowego dla dziecka z odpiętym pasem lub 
niezabezpieczonego w pojeździe, ponieważ 
niezabezpieczony fotelik samochodowy dla dzieci 
może zostać wyrzucony i może spowodować 
obrażenia pasażerów podczas nagłego skrętu, 
nagłego zatrzymania lub kolizji. Jeśli nie jest 
regularnie używany, fotelik samochodowy dla 
dzieci należy wyjąć.

! NIGDY nie należy pozostawiać dziecka w foteliku 
samochodowym bez opieki.

! Nie należy używać tego fotelika samochodowego, 
jeśli fotelik samochodowy został upuszczony ze 
znacznej wysokości, uderzył podłoże ze znaczną 
szybkością lub widoczne są na nim oznaki 
uszkodzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
wymianę, jeśli fotelik samochodowy został 
uszkodzony w tych, nienormalnych warunkach. Po 
wystąpieniu tych wspomnianych wcześniej 
okoliczności należy zakupić nowy fotelik 
samochodowy dla dzieci.
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 OSTRZEŻENIE
! W przypadku wykorzystywania w trybie tyłem do 

kierunku jazdy, NIGDY NIE należy instalować tego 
fotelika samochodowego dla dziecka na 
siedzeniach wyposażonych w poduszki powietrzne.

! NIGDY nie należy stosować używanego fotelika 
samochodowego lub fotelika, którego historia nie 
jest znana, ponieważ może on mieć uszkodzenia 
strukturalne, zagrażające bezpieczeństwu dziecka.

! Fotelik samochodowy należy chronić przed 
promieniami słonecznymi. W przeciwnym razie 
może być on zbyt gorący dla skóry dziecka.

! NIE należy używać tego fotelika samochodowego 
jako zwykłego krzesełka, ponieważ może się on 
przewrócić i doprowadzić do obrażeń ciała dziecka.

! NIE należy używać tego fotelika samochodowego 
bez miękkich wkładek.

! Miękkich wkładek nie należy zastępować innymi niż 
zalecane przez producenta, ponieważ stanowią one 
integralną część skuteczności działania 
dziecięcego fotelika samochodowego.

! NIE należy umieszczać w tym foteliku 
samochodowym niczego innego poza miękkimi 
wkładkami.

 OSTRZEŻENIE
! NIE należy wkładać niezabezpieczonych elementów 

do pojazdu, ponieważ mogą one zostać odrzucone 
i spowodować obrażenia pasażerów podczas 
nagłego skrętu, gwałtownego zatrzymania lub 
kolizji.

! Na górnej części fotelika nie należy umieszczać 
innych elementów, jeśli znajduje się on w kabinie 
pojazdu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

! Nie wolno dopuszczać do tego, aby uprząż lub 
sprzączki fotelika samochodowego zostały 
uwięzione lub uchwycone przez fotel albo drzwi 
pojazdu.

! NIE należy kontynuować używania tego fotelika 
samochodowego dla dziecka, po jego udziale w 
wypadku. Należy go natychmiast wymienić, 
ponieważ wypadek mógł spowodować niewidoczne 
uszkodzenie konstrukcji.

! Fotelik samochodowy należy wyjąć z pojazdu, gdy 
nie jest używany przez dłuższy czas.

! Aby uniknąć uduszenia, przed użyciem tego 
produktu należy usunąć plastykowy worek i 
materiały pakujące. Plastikowy worek i materiały 
pakujące należy trzymać z dala od niemowląt i 
dzieci.

! Należy omówić ze sprzedawcą sprawy dotyczące 
konserwacji, naprawy i wymiany części.
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 OSTRZEŻENIE
! Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w 

miejscu, gdzie znajduje się wspornik obciążenia w 
przedniej części podstawy.

! NIE należy przenosić fotelika samochodowego z 
dzieckiem w środku.

! Należy często sprawdzać prowadnice ISOFIX pod 
kątem zabrudzeń i w razie potrzeby należy je wyczy-
ścić. Niezawodność może ulec pogorszeniu w wyniku 
przedostania się zabrudzeń, kurzu, okruchów jedzenia, 
itp.

! NIE należy używać żadnych innych punktów styku do 
przenoszenia obciążenia niż opisane w instrukcji i 
oznaczone na foteliku samochodowym.

! Do prawidłowego montażu konieczne jest użycie złączy 
ISOFIX. 

! NIE należy mocować tego fotelika samochodowego w 
następujących warunkach:

 1. Siedzenia pojazdu z pasem biodrowym lub 3-punkto-
wym pasem bezpieczeństwa.

 2. Siedzenia pojazdu skierowane w bok lub do tyłu, w 
odniesieniu do kierunku ruchu pojazdu.

 3. Siedzenia pojazdu przesuwane podczas montażu.

Sytuacja zagrożenia
W sytuacji zagrożenia lub po wypadku najważniejsze jest, aby udzielić 
dziecku pierwszej pomocy i jak najszybciej poddać je konsultacji 
lekarskiej.

Informacje o produkcie
1. fotelik jest klasyfikowany dla "półuniwersalne" użytkowania.

2. Pozycje fotelika w innych samochodach mogą być również 
odpowiednie, aby zaakceptować fotelika. W razie wątpliwości należy 
skontaktować się z producentem lub producentem pojazdu.

Do instalacji z systemem ISOFIX

To jest SYSTEM FOTELIKA SAMOCHODOWEGO DLA DZIECKA 
ISOFIX. Posiada ono aprobatę przepisów UN ECE 44, seria poprawek 
04, do ogólnego używania w pojazdach wyposażonych w systemy 
kotwienia ISOFIX.

Będzie pasował do pojazdów z pozycjami zaakceptowanymi jako 
pozycje ISOFIX (zgodnie ze szczegółowym opisem w podręczniku 
pojazdu), w zależności od kategorii fotelika samochodowego 
dla dziecka i mocowania. W przypadku wątpliwości należy się 
skontaktować z producentem fotelika samochodowego dla niemowlęcia 
lub producentem pojazdu.

Klasami rozmiaru ISOFIX, dla których dedykowane jest to urządzenie 
są C, D.

Odpowiednia dla Dziecka o masie ciała poniżej 18 kg
Grupa wagowa Grupa 0+/1
Materiały Tworzywa sztuczne, metal, tkaniny
Nr patentu W trakcie patentowania
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ECE R44.04

1

2 43

5 76

1

2 43

5 76

1

23

AIRBAG

21

3

Uwagi dotyczące montażu
patrz rysunki 1  - 2

Wybór trybu montażu

Instalacja podstawy
patrz rysunki 3  - 12

! Po umieszczeniu podstawy na fotelu 
pojazdu, docisnąć wspornik 
obciążenia do podłogi.

Waga dziecka Tryb 
montażu Montaż Wiek 

odniesienia
Pozycja 
ułożenia

0-18 kg

Tryb 
tyłem do 
kierunku 

jazdy

Około od 
urodzenia 

do 4 lat

Pozycja 1 
- 5
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!  Po przymocowaniu złączy ISOFIX, 
docisnąć wspornik obciążenia do 
podłogi. Gdy wskaźnik wspornika 
obciążenia jest zielony, oznacza to, 
że znajduje się on w prawidłowej 
pozycji.

!  Wcisnąć przycisk zwalniający 
wspornika obciążenia, a następnie 
wyregulować długość wspornika 
obciążenia. 7

!  Wspornik obciążenia ma 12 pozycji. 
Gdy wskaźnik wspornika obciążenia 
pokazuje czerwony kolor, oznacza 
to, że wspornik obciążenia znajduje 
się w nieprawidłowej pozycji. 8

!  Upewnij się, że wspornik obciążenia 
całkowicie dochodzi do panelu 
podłogi pojazdu. Kolor czerwony 
oznacza, że wspornik nie został 
zamontowany prawidłowo. 8

!  Sprawdź, czy podstawa jest 
bezpiecznie zainstalowana, 
pociągając za obydwa złącza 
ISOFIX.

!  Złącza ISOFIX muszą być 
podłączone i zablokowane w 
punktach kotwiących ISOFIX. 9  -1

!  Wspornik obciążenia musi być 
zamontowany prawidłowo ze 
wskaźnikiem w kolorze zielonym. 9  
-2

Sprawdź tryb przewożenia tyłem do 
kierunku jazdy i pozycje ułożenia w 
dalszych częściach dotyczących 
używania fotelika samochodowego dla 
dziecka.

!  W celu ułatwienia montażu wstawić 
prowadnice ISOFIX. 4  -1

!  Dostępnych jest 10 pozycji regulacji 
dla systemu ISOFIX. Nacisnąć 
przycisk regulatora mocowania 
ISOFIX, aby wydłużyć mocowanie 
ISOFIX. 5

!  Po udanym zamontowaniu złączy 
ISOFIX, ponownie nacisnąć 
przyciski regulatora mocowania 
ISOFIX dopychając oparcie fotelika 
do oparcia pojazdu.

!  Upewnij się, że obydwa złącza 
ISOFIX są solidnie przymocowane 
do ich punktów kotwiących ISOFIX. 
Kolory wskaźników na obydwóch 
złączach ISOFIX powinny być 
całkowicie zielone. 6  -1

4 1 7

8

9

1
2

5

12

1

6
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Odłączanie podstawy

Aby odłączyć od pojazdu, naciśnij 
przycisk regulatora ISOFIX 10 -1 i 
odsuń podstawę od siedzenia.  10 -2

Następnie naciśnij i zwolnij złącza 
ISOFIX z mocowań ISOFIX pojazdu. 11

Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie 
przenoszenia, naciśnij przycisk 
regulatora ISOFIX 12 -1 i złóż 
całkowicie złącze. 12 -2

patrz rysunki 13 - 14

Ściśnij przycisk regulacji nachylenia 13, 
w celu wyregulowania fotelika 
samochodowego dla dziecka do 
właściwego położenia. Kąty nachylenia 
są pokazane na ilustracji 14

Regulacja nachylenia

Po wyregulowaniu, sprawdź 
ponownie pozycję wspornika 
obciążenia.
W trybie przewożenia tyłem do 
kierunku jazdy jest dostępnych 5 
kątów ułożenia.

Zastosowanie osłony przed uderzeniami 
bocznymi

patrz rysunki 15 - 16

!  Upewnij się, czy osłona przed 
uderzeniami bocznymi jest 
zablokowana w położeniu 
otwartym, w celu zapewnienia 
maksymalnego bezpieczeństwa w 
przypadku uderzeń bocznych.

1. Osłonę przed uderzeniami 
bocznymi można otworzyć ręcznie, 
jak pokazano na 15.

2. Osłona przed uderzeniami 
bocznymi naprzeciwko drzwi 
pojazdu może być zamknięta w 
celu zwiększenia ilości miejsca do 
siedzenia, jeżeli konieczne. Strona 
bliżej zewnętrza pojazdu powinna 
być zawsze w położeniu otwartym. 
16

11

12

12

14

13

10

1

2

1

2

16

1

2

15
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patrz rysunki 17 - 19

1. Wyreguluj oparcie głowy i sprawdź, 
czy uprząż na ramiona znajduje się 
na prawidłowej wysokości zgodnie z 
17

!  W przypadku ustawienia tyłem do 
kierunku jazdy wysokość pasów na 
ramiona musi pokrywać się z 
wysokością ramion dziecka. 17

2. Ściśnij dźwignię regulacji oparcia 
głowy 18, a w międzyczasie 
pociągnij w górę lub wciśnij w dół 
oparcie głowy, aż do zaskoczenia 
do jednej z 6 pozycji. Pozycje 
oparcia głowy są pokazane na rys. 
19.

Korzystanie w trybie przewożenia tyłem 
do kierunku jazdy
(Tryb przewożenia tyłem do kierunku jazdy/dla dzieci o 
wadze poniżej 18 kg/Noworodki - 4 lata)

Montaż fotelika 
patrz rysunki 3  - 9

!  Zainstaluj dziecięcy fotelik 
samochodowy na tylnym siedzeniu 
pojazdu, a następnie umieść dziecko 
w foteliku samochodowym.

Przygotowanie do 
użycia 

patrz rysunki 20 - 23

1. Naciśnij przycisk regulatora ISOFIX 
20 -1 i odsuń podstawę od 
siedzenia pojazdu. 

2. Naciśnij przycisk obrotu, aby 
obrócić fotelik w celu łatwiejszego 
włożenia/wyjęcia dziecka z boku. 21

i 22

3. Po udanym zamontowaniu fotelika i 
umieszczeniu dziecka w foteliku, 
ponownie naciśnij przyciski 
regulatora mocowania ISOFIX 
dopychając oparcie fotelika do 
oparcia pojazdu tak, aby się 
zetknęły. 23  -1 23  -2

Regulacja wysokości
dla oparcia głowy i uprzęży na ramiona

17

18

19

1

2

20

1

2

21

23

1

2

22
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!  Złącza ISOFIX muszą być 
podłączone i zablokowane w 
punktach kotwiących ISOFIX. 24 -1

!  Wspornik obciążenia musi być 
zamontowany prawidłowo ze 
wskaźnikiem w kolorze zielonym. 24 
-2

Przypinanie dziecka
Po umieszczeniu dziecka na siedzeniu 
sprawdź, czy paski uprzęży na 
ramiona są na prawidłowej wysokości.
1. Naciśnij przycisk regulatora uprzęży 

25 -1, wyciągając jednocześnie 
uprząż na ramiona do prawidłowej 
długości. 25 -2

2. Odblokuj sprzączkę uprzęży 
naciskając czerwony przycisk. 26

Zalecamy korzystanie z pełnej 
wkładki dla niemowlęcia, 
jeżeli dziecko ma od 0 do 
6 miesięcy lub dopóki nie 

wyrośnie z wkładki. Wkładki 
dla niemowlęcia zwiększają 

zabezpieczenie przed 
uderzeniami bocznymi.

Zwolnij zatrzaski na 
oparciu głowy, aby 

usunąć część wkładki 
podpierającą głowę.

Gdy nie można już 
wygodnie dopasować 

głowy dziecka, usuń część 
wkładki dla niemowlęcia 

podpierającą głowę.

Gdy ramion niemowlęcia 
nie można już wygodnie 
dopasować, usuń część 

do ciała wkładki dla 
niemowlęcia.

Wyjmij poduszkę wkładki 
dla niemowląt poprzez 
odłączenie zatrzasków, 

aby zapewnić więcej 
miejsca, gdy dziecko nie 

jest wygodnie dopasowane. 
Poduszkę można używać 

osobno, bez mocowania do 
wkładki, aby podtrzymać 

plecy niemowlęcia dla 
zwiększenia wygody.

  

1

2

25

24

2
1

26

28

27
3. Zamocuj sprzączki z obu stron 

siedzenia, aby posadzenie dziecka 
było bardziej komfortowe. 27

4. W celu zapewnienia najlepszej 
ochrony dziecka skorzystaj z 
wkładki dla noworodków. 28

11

22
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7. Pociągnij w dół regulator uprzęży i 
wyreguluj do prawidłowej długości, 
aby się upewnić, że dziecko jest 
odpowiednio zabezpieczone. 30

!  Należy się upewnić, czy pas jest 
dobrze naciągnięty. Luz redukuje 
efekt zabezpieczenia dziecka w 
foteliku samochodowym!

5. Umieść dziecko w foteliku samochodowym dla dziecka i przełóż oba 
ramiona przez uprząż.

!  Po posadzeniu dziecka sprawdź ponownie, czy uprząż na ramiona 
znajduje się na prawidłowej wysokości.

6. Zatrzaśnij sprzączkę. Patrz rys. 29

29

30

31

33

34

32

patrz rysunki 31 - 38

Naciśnij czerwony przycisk, aby 
zwolnić sprzączkę. 31

Wykonać czynności 32 - 38 w celu 
odłączenia elementów miękkich.

Aby ponownie zamontować miękkie 
elementy, wykonaj czynności opisane 
powyżej w odwrotnej kolejności. 

 Odłączanie miękkich elementów

35
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38

!  Po wyjęciu klina z wkładki, należy go przechować w miejscu, gdzie 
nie ma dostępu dziecko.

!  Pokrowiec siedzenia i obicie wewnętrzne należy myć zimną wodą o 
temperaturze poniżej 30°C.

!  Nie należy prasować miękkich elementów.
!  Nie należy wybielać lub czyścić chemicznie miękkich elementów.
!  Nie należy używać nierozcieńczonych detergentów, benzyny lub 

innych rozpuszczalników organicznych, do mycia fotelika samocho-
dowego dla dziecka lub podstawy. Mogą one spowodować uszkodze-
nie fotelika samochodowego dla dziecka.

!  Nie wykręcać pokrowca siedzenia oraz obicia wewnętrznego w celu 
wysuszenia. Może to spowodować zagniecenia na pokrowcu 
siedzenia i na obiciu wewnętrznym.

!  Pokrowiec siedzenia i obicie wewnętrzne należy ręcznie wysuszyć w 
cieniu.

!  Fotelik samochodowy dla dziecka i podstawę należy wyjąć z pojazdu, 
gdy długo nie będą używane. Fotelik samochodowy należy umieścić 
w chłodnym, suchym miejscu, bez dostępu dziecka.

!  Nie manipulować przy połączeniach uprzęży w czasie czyszczenia.

 Pielęgnacja i konserwacja
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