
Nugara važiavimo kryptimi tvirtinama saugos kėdutė su saugos diržais, 0–25 kg
Nugara važiavimo kryptimi tvirtinama Europos Ekonominės komisijos (ECE) 
standartą atitinkanti pusiau universali vaikų saugos kėdutė

Veidu važiavimo kryptimi tvirtinama saugos kėdutė su saugos diržais, 9–18 kg
Veidu važiavimo kryptimi tvirtinama ECE standartą atitinkanti universali vaikų 
saugos kėdutė

Veidu važiavimo kryptimi tvirtinama saugos sėdynė su saugos diržais, 15–25 kg
Veidu važiavimo kryptimi tvirtinama ECE standartą atitinkanti universali vaikų 
saugos sėdynė

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ZENTO
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Gerbiami tėveliai!
Dėkojame Jums, kad nusipirkote BRIO saugos kėdutę. Mūsų įmonės specialistai jau daugiau 
nei 30 metų atlieka su vaikų saugumu susijusius tyrimus. Kuriant BRIO Zento saugos kėdutę, 
mūsų tikslu buvo sukurti kėdutę, kurioje vaikui būtų saugu ir patogu sėdėti, nesudėtinga nau-
doti. Gaminys atitinka visus naujausių ECE standartų saugos kėdutėms keliamus reikalavi-
mus. Mūsų įmonės specialistai dalyvauja vaikų saugos kėdučių standartą kuriančio komiteto 
darbe. Atidžiai susipažinkite su šia naudojimo instrukcija. Atminkite, kad netinkamai įtaisyta 
saugos kėdutė gali vaiko neapsaugoti.

Svarbu!
Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai. Laikykite ją saugos kėdu-
tės galvos atramoje esančioje kišenėlėje. Nepaisant šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų 
nurodymų, avarijos metu vaikas gali nukentėti. Su saugos kėdute naudokite tik gamintojo 
rekomenduotas originalias atsargines detales. Nekeiskite kėdutės modifi kacijos. Jeigu Jums 
iškilo problemų arba klausimų, pardavėjas mielai Jums padės.

BRIO Zento saugos kėdutė atitinka Europos paskutinį 
ECE R44/04 saugos standartą ir Švedijos T standartą. 
Saugos kėdutę galima naudoti šiuo būdu:
• 0–25 kg, nugara važiavimo kryptimi, pusiau 

universali, pritvirtinta prie automobilio priekinės 
sėdynės (kėdutės nugarėlė remiasi į prietaisų 
skydelį arba užpakalinę sėdynę) arba užpakali-
nės sėdynės (kėdutės nugarėlė remiasi į auto-
mobilio priekinės sėdynės nugarėlę), pritvirtinta 
automobilio saugos diržais ir specialiais tvirti-
nimo diržais.

• 9–18 kg, veidu važiavimo kryptimi, univer-
sali, pritvirtinta automobilio saugos diržais, 
vaikas prisegamas saugos kėdutės 
diržais.

• 15–25 kg, veidu važiavimo kryptimi, 
universali, pritvirtinta automobilio 
saugos diržais, vaikas prisegamas 
automobilio saugos diržais, t.y. 
naudoj ama, kaip saugos sėdynė.

Papildomos informacijos rasite kom-
plekte esančiame automobilių sąraše.

Vaikų saugos kėdutė nugara važiavi-
mo kryptimi turi būti naudojama kuo 
ilgiau. Netvirtinkite kėdutės veidu 
važiavimo kryptimi tol, kol vaikas 
nesveria bent 9 kg.
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Saugos kėdutės pritvirtinimas automobilyje, 
nugara judėjimo kryptimi, 0–25 kg.
Saugos kėdutė BRIO Zento gali būti naudojama tik tuose 
automobiliuose, kuriuose yra įtaisyta ECE taisyklę Nr.16 
atitinkanti trijų taškų fi ksuotų arba nefi ksuotų diržų sistema, 
arba dviejuose taškuose tvirtinamas juosmens diržas.
Niekada netvirtinkite saugos kėdutės priekinėje sėdynėje, jei-
gu automobilyje yra įtaisyta keleivio saugos pagalvė (airbag).
Sąraše nurodytų automobilių priekinėse sėdynėse irgi gali 
būti įtaisyta saugos pagalvė (airbag), daugiau informacijos 
rasite automobilio naudojimo instrukcijoje.
Ši saugos kėdutė gali tikti ne tik sąraše nurodytiems, bet ir 
kitiems automobiliams.
Įvairių automobilių modelių savybės skiriasi, pavyzdžiui, 
saugos diržų ilgis ir pan., todėl visada patikrinkite, ar BRIO 
Zento saugos kėdutė tinka Jūsų automobiliui.
Jeigu kils klausimų, kreipkitės į saugos kėdutės pardavėją 
arba gamintoją.

CLICK = SPRAGT!
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Saugos kėdutės pritvirtinimas ant 
priekinės sėdynės, nugara judėjimo 
kryptimi, 0–25 kg.
Pirmiausia įsitikinkite, kad automobilyje nėra 
įtaisytos saugos pagalvės. Informaciją rasite 
naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į auto-
mobilio importuotoją.
Tvirtinant prie daugelio priekinių sėdynių, 
saugos kėdutės atlanką reikia atlenkti. Saugos 
kėdutę pastatykite ant automobilio sėdynės 
priekio taip, kad ji remtųsi į prietaisų skydelį. 
Patikrinkite, ar tinkamas sėdynės atlošo pasvi-
rimo kampas.
Įsitikinkite, kad saugos kėdutė nesiremia į 
automobilio priekinį stiklą.
Kai kuriuose automobiliuose yra saugos kėdu-
tės tvirtinimo žiedai. Patikrinkite, ar saugos 
kėdutės specialių tvirtinimo diržų fi ksatoriai yra 
tinkami. Jeigu tinkamų žiedų nėra, naudokite 
kartu su saugos kėdute naudojamus diržus.
Pritvirtinkite diržus taip vadinama laisva kilpa 
prie automobilio sėdynės bėgelių priekinės 
dalies. Diržą galite pritvirtinti prie automobilio 
sėdynės reguliavimo vietos, t.y. vietos, kur prie 
sėdynės tvirtinamas kėdės atlošas. Diržus pra-
kiškite pro automobilio sėdynės apačią. Būkite 
atsargūs: stebėkite, kad neužkliudytumėte 
aštrių kampų, automobilio elektros laidų ir pan. 
Norėdami pareguliuoti diržo ilgį, diržo galą pra-
kiškite pro tam skirtą angą. Iš po automobilio 
sėdynės žiedai neturi matytis.
Diržo fi ksatorių įtvirtinkite žiede. Jeigu tinkamų 
žiedų nėra, naudokite kartu su saugos kėdute 
naudojamus diržus. Fiksatorių prakiškite pro 
žiedą ir vėl prakiškite link saugos kėdutės. 
Tokiu atveju pritvirtinkite fi ksatorių prie už sau-
gos kėdutės esančio 6 mm plieninio strypo. 
Kuo stipriau įtempkite tvirtinimo diržus.
Automobilio trijuose taškuose tvirtinamus sau-
gos diržus įtaisykite į mėlynomis rodyklėmis 
pažymėtas angas: saugos diržą pirmiausia 
prakiškite pro durelių pusėje esančią angą ir 
tada pro automobilio viduryje esančią angą.
Įsitikinkite, kad saugos diržas nėra susisukęs, 
jį įtempkite ir pritvirtinkite.
Tada patikrinkite kaip įtempti sėdynės tvirtini-
mo diržai ir, jeigu reikia, dar kartą juos įtempki-
te. BRIO Zento saugos kėdutė buvo tikrinama 
stovinti laisvai, tačiau ją reikėtų įtaisyti taip, 
kad saugos kėdutė remtųsi į automobilio prie-
taisų skydelį.
Pasodinkite vaiką į saugos kėdutę, žr. skyrelį 
„Kėdutės saugos diržo reguliavimas”.

Pritvirtinimas ant užpakalinės 
sėdynės, nugara judėjimo kryptimi, 
0–25 kg
Dažnai ant automobilio užpakalinės sėdynės 
yra mažai vietos, todėl saugos kėdutės atlan-
ko į priekį nuleisti negalima. Saugos kėdutę 
ant automobilio sėdynės įtaisykite taip, kad 
ant saugos sėdynės esanti žymė būtų lygiai 
su automobilio sėdynės priekiu. Žiūrėkite 
paveikslėlį.
Pritvirtinkite tvirtinimo diržus.
Kai kuriuose automobiliuose nėra pakankamai 
vietos, kad saugos kėdutę įtaisyti taip, kad 
ant saugos sėdynės esanti žymė būtų lygiai 
su automobilio sėdynės priekiu. Tokiu atveju 
kėdutę galima statyti ant visos sėdynės. Ste-
bėkite, kad saugos kėdutė remtųsi į priekinę 
sėdynę.
Kai kuriuose automobiliuose yra saugos kėdu-
tės tvirtinimo žiedai. Patikrinkite, ar saugos 
kėdutės specialių tvirtinimo diržų fi ksatoriai yra 
tinkami. Jeigu tinkamų žiedų nėra, naudokite 
kartu su saugos kėdute naudojamus diržus.
Pritvirtinkite diržus taip vadinama laisva kilpa 
prie automobilio sėdynės bėgelių priekinės 
dalies. Norėdami pareguliuoti diržo ilgį, diržo 
galą prakiškite pro tam skirtą angą.
Diržo fi ksatorių įtvirtinkite žiede. Jeigu tinkamų 
žiedų nėra, naudokite kartu su saugos kėdute 
naudojamus diržus. Fiksatorių prakiškite pro 
žiedą ir pritvirtinkite jį prie saugos kėdutės gale 
esančio 6 mm plieninio strypo.
Kuo stipriau įtempkite tvirtinimo diržus.
Automobilio trijuose taškuose tvirtinamus 
saugos diržus (arba kituose automobiliuose 
naudojamą vidutinės sėdynės juosmens diržą) 
įtaisykite į mėlynomis rodyklėmis pažymėtas 
angas: saugos diržą pirmiausia prakiškite pro 
durelių pusėje esančią angą ir tada pro auto-
mobilio viduryje esančią angą. Įsitikinkite, kad 
saugos diržas nėra susisukęs, jį įtempkite ir 
pritvirtinkite.
Tada patikrinkite kaip įtempti sėdynės tvirtini-
mo diržai ir, jeigu reikia, dar kartą juos įtemp-
kite.
BRIO Zento saugos kėdutė buvo tikrinama 
stovinti laisvai, tačiau ją reikėtų įtaisyti taip, 
kad saugos kėdutė remtųsi į automobilio prie-
kinės sėdynės atlošą.
Pasodinkite vaiką į saugos kėdutę, žr. skyrelį 
„Kėdutės saugos diržo reguliavimas”.


