
Seljaga sõidusuunas kasutatav turvarakmetega turvaiste, 0–25 kg
Seljaga sõidusuunas kasutatav Euroopa Majanduskomisjoni (ECE) 
standardile vastav pooluniversaalne laste turvaiste

Näoga sõidusuunas kasutatav turvarakmetega turvaiste, 9–18 kg
Näoga sõidusuunas kasutatav ECE standardile vastav universaalne laste 
turvaiste

Näoga sõidusuunas kasutatav turvavööiste, 15–25 kg
Näoga sõidusuunas kasutatav ECE standardile vastav universaalne 
turvavööiste

KASUTUSJUHEND

ZENTO



2

Armsad lapsevanemad
Täname teid BRIO turvaistme ostmise eest. Meie tootearendustöörühm on teinud laste turva-
lisusega seotud uurimis- ja tootearendustööd juba üle 30 aasta. Turvaistme Zento arendami-
sel oli meie eesmärgiks toode, milles lapsel on turvaline ja mõnus istuda ning mida on mugav 
ja hõlpus käsitseda. See toode vastab kõige uuematele laste turvaistmete ECE standardi 
nõuetele või isegi ületab neid. Meie tootearendusmeeskond osaleb rahvusvahelise laste 
turvaistmete standardit arendava komitee töös. Tutvuge selle kasutusjuhendiga hoolikalt. 
Pidage meeles, et valesti paigaldatud turvaiste ei pruugi last kaitsta.

Tähtis!
Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke seda edasiseks kasutuseks turvaistme peatoe 
taskus. Selles kasutusjuhendis toodud juhiste eiramine võib avarii korral suurendada lapse 
vigastusohtu. Kasutage turvaistmega vaid tootja soovitatud lisavarustust. Ärge tehke turva-
istme juures mingeid muudatusi. Kui Teil on probleeme või küsimusi, aitavad toote müüjad 
Teid meelsasti.

BRIO turvaiste Zento vastab Euroopa turvaistmestandardi 
ECE R44 kõige uuematele nõue tele ja Rootsi T-standar-
dile. Turvaistet Zento võib kasutada järgmiselt:
• 0–25 kg, selg sõidusuunas, pooluniversaalne, 

kinnitatuna auto esiistmele, istme seljatugi vastu 
auto armatuurlauda, või tagaistmele, seljatugi 
vastu auto esiistme seljatuge, kinnitatud auto 
turvavööga ja spetsiaalsete kinnitusrihmadega.

• 9–18 kg, nägu sõidusuunas, universaalne, 
kinnitatud auto turvavööga, laps kinnitatakse 
turvaistme turvarakmetega.

• 15–25 kg, nägu sõidusuunas, universaal-
ne, kinnitatud auto turvavööga, laps kinni-
tatakse auto turvavööga – s.t kasutamine 
turvavööistmena.

Lisainfot vaadake kaasas olevast sõiduki-
loetelust.

Lapse turvaiste peaks olema võimalikult 
kaua seljaga sõidusuunas kinnitatud. 
Ärge kasutage turvaistet näoga sõidu-
suunas enne, kui laps kaalub vähe-
malt 9 kg.
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Turvaistme autosse kinnitamine, 
selg sõidusuunas, 0–25 kg.
Turvaistet Zento võib paigaldada ainult sellistele auto-
istmetele, millel on kas standardile ECE 16 või muule 
samaväärsele standardile vastav kolmepunktiturvavöö 
(tõmburiga või tõmburita) või kahepunktisülerihm.
Ärge kunagi paigutage turvaistet esiistmele, millel on turva-
padi (airbag).
Ka loetelus toodud autodel võib olla esiistme turvapadi 
(airbag), vaadake lisainfot auto kasutusjuhendist.
See turvaiste võib peale loetelus mainitute sobida ka muu-
desse autodesse.
Ka eri automarkide eri mudelitel on erinevusi, nt turva-
vööde pikkus vms, seetõttu kontrollige alati, kas Brio turva-
iste Zento sobib Teie autosse.
Kui midagi jääb arusaamatuks, küsige nõu turvaistme 
müüjalt või tootjalt.

CLICK = KLÕPS
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Turvaistme kinnitamine esiistmele, 
selg sõidusuunas, 0–25 kg.
Kõigepealt veenduge, et autol ei ole turva-
patja. Otsige infot auto kasutusjuhendist või 
küsige auto maaletoojalt.
Enamikul esiistmetel tuleb turvaistme esi-
klapp ettepoole keerata. Paigutage turvaiste 
auto istme esiservale ja seadke nii, et turvais-
te toetub vastu armatuurlauda. Kontrollige, 
kas istme seljatoe kaldenurk on sobiv.
Veenduge, et turvaiste ei puutu vastu auto 
tuuleklaasi.
Mõnes autos on turvaistme jaoks kinnitus-
rõngad. Kontrollige, kas turvaistme spetsiaal-
sete kinnitusrihmade lukustusosad sobivad 
nendega. Kui sobivaid rõngaid ei ole, kasuta-
ge turvaistmega kaasas olevaid aasrihmu.
Kinnitage aasrihm nn jooksva silmusena 
autoistme siinide esiosa külge. Võite rihma 
kinnitada ka autoistme reguleerkohta ehk 
kohta, kus istme seljatugi istmeosa külge 
kinnitub. Tõmmake rihmad autoistme alt 
läbi. Olge ettevaatlik teravate servade, 
auto elektri juhtmete jms-ga. Rihma pikkuse 
reguleerimiseks pistke rihma ots läbi sobiva 
aasa. Rõngad peavad autoistme esiserva alt 
vaevu nähtavad olema.
Kinnitage rihma lukustusosa otse rõngasse. 
Kui sobivaid rõngaid ei ole, kasutage turva-
istmega kaasas olevaid aasrihmu, pistke 
lukustusosa läbi rõnga ja viige see tagasi 
üles turvaistme juurde. Sel juhul kinnitage 
lukustusosa turvaistme taga oleva 6 mm 
terasvarda külge. Pingutage kinnitusrihmu 
võimalikult tugevasti.
Sobitage auto kolmepunktiturvavöö turva-
istme siniste nooltega tähistatud avadesse: 
viige turvavöö kõigepealt läbi uksepoolse 
ava ja seejärel läbi auto keskosa poolse ava.
Veenduge, et turvavöö ei ole keerdus, ning 
pingutage ja kinnitage see.
Seejärel kontrollige istme kinnitusrihmade 
pingulolekut ja vajaduse korral pingutage 
neid uuesti. Turvaistet Zento on kontrolli-
tud vabalt seisvana, kuid siiski tuleks see 
paigutada nii, et turvaiste toetub vastu auto 
armatuurlauda.
Asetage laps turvaistmele, vt osa „Turva-
rakmete reguleerimine”.

Kinnitamine tagaistmele, 
selg sõidusuunas, 0–25 kg
Sageli on auto tagaistmel nii vähe ruumi, et 
turvaistme esiklappi ei saa ettepoole kee-
rata. Paigutage turvaiste autoistmele nii, et 
turvaistmel olev tähis on kohakuti autoistme 
esiservaga. Vaadake joonist.
Kinnitage kinnitusrihmad.
Mõnes autos ei ole piisavalt ruumi paigutada 
turvaistet nii, et turvaistmel olev tähis on 
kohakuti autoistme esiservaga. Sel juhul võib 
turvaistme paigutada üleni istmele. Jälgige, 
et turvaiste toetuks vastu esiistet.
Mõnes autos on turvaistme jaoks kinnitus-
rõngad. Kontrollige, kas turvaistme spetsiaal-
sete kinnitusrihmade lukustusosad sobivad 
nendega. Kui sobivaid rõngaid ei ole, kasuta-
ge turvaistmega kaasas olevaid aasrihmu.
Kinnitage aasrihm nn jooksva silmusena 
autoistme siinide esiosa külge. Rihma pik-
kuse reguleerimiseks pistke rihma ots läbi 
sobiva aasa.
Kinnitage rihma lukustusosa otse rõngasse. 
Kui sobivaid rõngaid ei ole, kasutage turva-
istmega kaasas olevaid aasrihmu: pistke 
lukustusosa läbi rõnga ja kinnitage see turva-
istme taga oleva 6 mm terasvarda külge.
Pingutage kinnitusrihmu võimalikult tuge-
vasti.
Sobitage auto kolmepunktiturvavöö (või 
mõne auto puhul keskmise istme sülerihm) 
turvaistme siniste nooltega tähistatud ava-
desse: viige turvavöö kõigepealt läbi ukse-
poolse ava ja seejärel läbi auto keskosa 
poolse ava. Veenduge, et turvavöö ei ole 
keerdus, ning pingutage ja kinnitage see.
Seejärel kontrollige istme kinnitusrihmade 
pingulolekut ja vajaduse korral pingutage 
neid uuesti.
Turvaistet Zento on kontrollitud vabalt seis-
vana, kuid siiski tuleks see paigutada nii, et 
see toetub vastu esiistme seljatuge.
Asetage laps turvaistmele, vt osa „Turva-
rakmete reguleerimine”.




