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Gratulacje.
Gratulujemy wybrania produktu firmy Simple Parenting jako rozwiązania
dla bezpieczeństwa i mobilności Twojego dziecka.
Aby chronić Twoje dziecko i umożliwić łatwe używanie fotelika
samochodowego Doona+ wewnątrz jak i na zewnątrz samochodu,
baza Doona ISOFIX musi być zawsze montowana i użytkowana
zgodnie z instrukcją.
Instrukcję należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje.
Przed montażem i użytkowaniem należy dokładnie przeczytać instrukcję.
Ważne - Zatrzymaj te instrukcje do przyszłego zastosowania.
Bezpieczeństwo Twojego dziecka zależy od zastosowania się
do poniższych instrukcji.
W przypadku pytań odnośnie bazy ISOFIX, skontaktuj się
z producentem:
Simple Parenting
4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
tel. (852) 3586-1353
e-mail: info@simpleparenting.co
www.simpleparenting.co
lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem:

J.Musioł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
MARKO Spółka Jawna,
ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski, Polska
www.marko-baby.pl
tel. +48 32 453 01 71
e-mail: info@marko-baby.pl
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01/ Istotne informacje
/ Ostrzeżenia.
OSTRZEŻENIE!
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi
i zachowaj ją na wypadek konsultacji
w przyszłości. Nieprawidłowe użytkowanie
może stanowić zagrożenie dla Twojego dziecka.

OSTRZEŻENIE!

Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części,
zalecanych przez producenta. Nie montuj
żadnych dodatkowych ani alternatywnych
części do bazy Doona ISOFIX.

OSTRZEŻENIE!

Zapoznaj się z wykazem modeli samochodów
przed montażem.

OSTRZEŻENIE!

W przypadku wypadku samochodowego
gdzie mogło dojść do gwałtownych napięć,
radzimy wymienić produkt na nowy.

IST OTNE INFORMACJE / O ST RZ E Ż EN IA
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OSTRZEŻENIE!

Nie używać produktu, jeżeli któryś
z jego elementów jest uszkodzony lub go brakuje.

OSTRZEŻENIE!

Pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu bagażu
i innych przedmiotów. Niezabezpieczony bagaż
może spowodować poważne obrażenia u dzieci
i osób dorosłych w razie wypadku.
Noga wypierająca musi być zawsze użyta,
nawet jeżeli baza ISOFIX nie jest używana.

OSTRZEŻENIE!

Nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki,
zarówno w samochodzie jak i poza nim.

NAST Ę PNA GENERACJA FOTELIKA SAMOCHODOWEGO / BAZ A ISOFIX
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OSTRZEŻENIE!

Zabrania się montowania bazy Doona ISOFIX
na siedzeniach wyposażonych w poduszkę
powietrzną.

OSTRZEŻENIE!

Zalecamy okrywanie bazy Doona ISOFIX,
kiedy auto jest zaparkowane w nasłonecznionym
miejscu, plastikowe oraz metalowe
elementy bazy mogą się bardzo nagrzać.

IS T OT NE INF ORMACJE / OSTRZE Ż EN IA
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02/ Stosowanie.
Baza Doona ISOFIX może być użyta z fotelikiem Doona+ montowanym
tylko tyłem w kierunku jazdy.
Grupa: 0+
Waga: do 13 kg
Istotna informacja dotycząca bezpieczeństwa:

OSTRZEŻENIE!

Zabrania się montowania bazy Doona ISOFIX
na siedzeniach wyposażonych w aktywną
poduszkę powietrzną.
OSTRZEŻENIE!
• System bezpieczeństwa ISOFIX posiada homologację R44/04
do generalnego użytku w pojazdach posiadających
system ISOFIX.
• Może być montowana w pojazdach posiadających system ISOFIX
(sprawdź w instrukcji, czy twój samochód go posiada),
w zależności od modelu fotelika i jego elementów.
• Grupa wagowa, dla której dedykowana jest
baza ISOFIX : E (0-13kg).
Certyfikat znak zatwierdzający

NAST Ę PNA GENERACJA FOTELIKA S AM OCHODOW E GO / BAZ A ISOF IX
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0 3/ Specyfikacja produktu.
1. Pu n kty ko n tro ln e D o o n a

2 . Dźwi gnia
z w olni eni a ISOFI X
3 . Dźwi gnia
z w olni eni a fotel ik a

11. Pu n kty z ako tw i cz e ni a
systemu ISOFIX

4. Ws k aźni k k oloru

12. Ws k aźni k
złącza ISO FIX

5 . Z aczepy ISOFI X

6. Przyci s k
zwolni eni a ISOFIX

7. Reg u lato r
wyso ko ści n o g i

10. Noga
wyp i e raj ąca

8. Wskaź n ik
pr awidło weg o
mo n taż u
9. Sto pa n o g i
wypierającej

E LE ME NTY P RODU K TU
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Używanie
0 4/ w samochodzie.
E

Przeczytaj uważnie instrukcje użytkowania systemu zabezpieczeń
z bazą ISOFIX, opisane w instrukcji Twojego samochodu.

ZABRANIA SIĘ montowania bazy i fotelika
na siedzeniu pasażera z AKTYWNĄ PRZEDNIĄ
PODUSZKĄ POWIETRZNĄ! W przypadku samochodu
z bocznymi poduszkami powietrznymi, zapoznaj się
z instrukcjami samochodu.
Baza Doona ISOFIX może być montowana
tylko na siedzeniu skierowanym przodem do kierunku
jazdy z punktami zakotwiczenia systemu ISOFIX.
Na przednim lub tylnym fotelu pasażera, baza
musi być zamontowana tyłem do kierunku jazdy.
Zablokuj wszystkie siedzenia w samochodzie
przed złożeniem.
Popraw zamocowania punktów zakotwiczenia
systemu ISOFIX, jest to ważne dla bezpieczeństwa
Twojego dziecka.

NAST Ę PNA GENERACJA FOTELIKA S AM OCHODOW E GO / BAZ A ISOF IX

13

Nigdy nie używaj innego sposobu
instalacji niż ten opisany w niniejszej
instrukcji.
Na siedzeniach
posiadających punkty
zaczepu bazy ISOFIX
(pomiędzy oparciem
fotela a siedziskiem)

Noga wypierająca
musi być zawsze użyta
i umocowana
z przodu, wtedy fotelik
będzie montowany
tyłem do kierunku
jazdy.
Przednia poduszka
powietrzna

NIE

Boczna poduszka
powietrzna

TAK

Baza Doona ISOFIX może być użyta z fotelikiem
samochodowym Doona.
Baza Doona ISOFIX może być używana w samochodach posiających
odpowiednie punkty zakotwiczenia systemu ISOFIX (sprawdź
w rozdziale 7 listę samochodów, posiadających system ISOFIX).
Jeżeli twój samochód wyposażony jest w system mocowań ISOFIX,
możesz zamontować bazę Doona ISOFIX wpinając ją w zaczepy ISOFIX
w samochodzie oraz rozkładając nogę wypierającą.

U Ż Y TKOWANI E W SAMO C HODZI E
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OSTRZEŻENIE!

Podczas wypadku samochodowego działają
ogromne siły (przeciążenia).
Nigdy nie próbuj zabezpieczać swojego dziecka
na kolanach, rękach lub pasem samochodowym.

OSTRZEŻENIE!

Poduszka powietrzna uderzająca w fotelik może
spowodować wiele poważnych uszkodzeń ciała
dziecka a nawet doprowadzić do jego śmierci.
Ta instrukcja dotyczy tylko montażu fotelika przy użyciu
bazy Doona ISOFIX.
Instrukcje dotyczące instalacji fotelika samochodowego za pomocą
3 punktowych pasów bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji
dołączonej do fotelika samochodowego Doona.
Montaż fotelika samochodowego Doona w bazie Doona ISOFIX
posiada kategorię pół-uniwersalną. Fotelik może być używany
z bazą tylko w samochodach posiadających mocowania ISOFIX.
Aktualna lista zaaprobowanych modeli samochodów dołączona
jest do bazy ISOFIX. Lista jest na bieżąco aktualizowana.
Aktualna lista dostępna jest na stronie www.simpleparenting.co
Dla ochrony wnętrza samochodu
W przypadku gdy siedzenia pojazdu są wykonane z delikatnych
materiałów (np. welur lub skóra), fotelik samochodowy może
powodować ich uszkodzenia. Można tego uniknąć kładąc
pod bazą ISOFIX pokrowiec ochronny.

NAST Ę PNA GENERACJA FOTELIKA S AM OCHODOW E GO / BAZ A ISOF IX
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05/ Montaż
bazy Doona ISOFIX
w samochodzie.
5.1. Zabezpieczanie bazy
Doona ISOFIX w samochodzie

E
Aby poprawnie zamontować bazę Doona ISOFIX w samochodzie,
postępuj zgodnie z instrukcjami:
OSTRZEŻENIE! Montaż bazy Doona ISOFIX na przednim siedzeniu
nie jest rekomendowany, jednak jest możliwy
(jeżeli przednie siedzenie posiada mocowania ISOFIX).
Jeżeli decydujesz się na montaż na przednim siedzeniu pasażera,
upewnij się że poduszki powietrzne są wyłączone.
WAŻNE! Zabezpiecz wszystkie siedzenia w samochodzie
przed złożeniem.

MONTAŻ BAZY DOONA ISOFIX W SAMOCHODZIE

16

Krok 1: Rozłóż nogę wypierającą (#10)
Krok 2: Upewnij się, że zaczepy ISOFIX(#5) są maksymalnie
wyciągnięte z bazy. W przypadku gdy nie da się ich
maksymalnie wyciągnąć, pociągnij dźwignię zwolnienia ISOFIX (#2)
jedną ręką do góry, a drugą popchnij nogę wypierającą
do bazy, dopóki zaczepy nie wysuną się na maksymalną
długość.
Krok 3: Połóż bazę na siedzeniu, zaczepy ISOFIX (#5) muszą
być zwrócone w kierunku oparcia. Wepnij zaczepy ISOFIX (#5)
w punkty zakotwiczenia systemu ISOFIX (#11) w samochodzie,
popychając bazę do oparcia fotela aż usłyszysz kliknięcie.
Krok 4: Przesuń bazę, by dotknęła oparcia fotela, wtedy
będzie znajdować się w odpowiednim miejscu.
Krok 5: Dopasuj wysokosć nogi wypierającej (#10).
Naciśnij regulator wysokości nogi wypierającej (#7)
tak by opuścić ją na podłogę samochodu.
Wskaźnik prawidłowego montażu (#8) będzie koloru zielonego,
gdy dotknie ona podłogi.
OSTRZEŻENIE!
WAŻNE! Zawsze używaj nogi wypierającej (#10) by zapewnić
bezpieczne użytkowanie bazy Doona ISOFIX!
WAŻNE! Noga wypierająca (#10) musi zawsze dotykać
podłogi, nie wolno wspierać jej na innych przedmiotach.
WAŻNE! W żadnym wypadku nie wolno korzystać
z produktu jeżeli wskaźnik prawidłowego montażu (#8)
jest koloru czerwonego.
OSTRZEŻENIE! Kiedy noga wypierająca (#10) opiera się mocno
o podłogę i wskaźnik jest koloru zielonego, upewnij się że odstęp
pomiędzy bazą a siedzeniem jest minimalny.

NAST Ę PNA GENERACJA FOTELIKA S AM OCHODOW E GO / BAZ A ISOF IX
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1.

3.

2.

4.

5.
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5.2. Wyjmowanie fotelika samochodowego
Doona+ z bazy Doona ISOFIX.
Krok 1: Upewnij się, że fotelik samochodowy Doona
nie jest zamontowany na bazie ISOFIX. Instrukcje dotyczące
wymontowywania fotelika z bazy znajdują się w rodziale 6.2.
Krok 2: Pociągnij za przyciski zwolnienia ISOFIX (#6)
z obu stron bazy i pociągnij bazę do przodu
by wypiąć mocowania.
Krok 3: Złóż nogę wypierającą.
OSTRZEŻENIE! Nie zostawiaj niezamocowanej
bazy Doona ISOFIX w samochodzie. Każdy dodatkowy bagaż
powinien być odpowiednio zabezpieczony.

1.

NAST Ę PNA GENERACJA FOTELIKA S AM OCHODOW E GO / BAZ A ISOF IX
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2.

3.

MONT A Ż BAZ Y DOONA IS OF IX W POJ E Ź DZIE
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06/ Instalacja

i wyjmowanie fotelika
samochodowego Doona
z bazy Doona ISOFIX

6.1. Zabezpieczanie fotelika
samochodowego Doona w bazie ISOFIX
Po poprawnym zamontowaniu bazy Doona ISOFIX w samochodzie
(sprawdź instrukcje w rozdziale 5), będziesz mógł łatwo zainstalować
i odinstalować fotelik samochodowy Doona+.
Zapoznaj się z poniższą instrukcją wmontowywania fotelika w bazę:
OSTRZEŻENIE! Przed montażem fotelika na bazie ISOFIX upewnij się,
że dźwignia zwolnienia fotelika (#3) jest wciśnięta i wskaźnik koloru (#4)
na bazie jest czerwony. Wskaźnik zmieni kolor na zielony
po poprawnym montażu fotelika w bazę Doona ISOFIX.
Jeżeli przed instalacją, wskaźnik na bazie Doona ISOFIX (#4)
jest koloru zielonego, wciśnij mały górny przycisk i równocześnie
pociągnij za dźwignię zwalniania fotelika (#3) do momentu kliknięcia
oraz zmiany wskaźnika (#4) na kolor czerwony.

NAST Ę PNA GENERACJA FOTELIKA S AM OCHODOW E GO / BAZ A ISOF IX
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Krok 1: Kiedy Doona+ jest w trybie fotelika samochodowego
(koła są zwinięte) i rączka jest w pozycji B, umieść fotelik
samochodowy Doona+ tyłem do kierunku jazdy.
UWAGA! Instrukcje dotyczące przechodzenia
w odpowiednie tryby użytkowania oraz dopasowanie rączki,
sprawdzisz w Instrukcji obsługi fotelika Doona+.
Krok 2: Ustaw fotelik Doona w taki sposób
aby metalowe rurki znalazły się nad punktami kontrolnymi
na bazie (#1). Wsuń fotelik w punkty kontrolne (#1)
do momentu kliknięcia i zablokowania fotelika na bazie.
Krok 3: Sprawdź wskaźnik koloru na bazie (#4) - powinien
zmienić kolor z czerwonego na zielony, gdy fotelik
zostanie poprawnie wmontowany.
Krok 4: Sprawdź poprawność montażu fotelika
poprzez szarpnięcie rączki fotelika.
Fotelik Doona+ powinien być sztywno zamontowany.
Krok 5: Przesuń rączkę do pozycji C, by pełniła funkcję
ramy antyrotacyjnej.

1.

Metalowe rurki fotelika DOONA

(ciąg dalszy na następnej stronie)

IN STA LACJA I WYJMOWANI E FOT ELIKA S AMOCHODOW E GO DOONA Z BA ZY DOO NA ISO FIX
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2.

3.

4.

5.
Pozycja C
Pozycja B
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6.2. Wyjmowanie fotelika
samochodowego Doona+ z bazy ISOFIX
Krok 1: Przesuń rączkę fotelika z pozycji C do pozycji B.
Krok 2: Trzymając fotelik Doona jedną ręką,
drugą pociągnij dźwignię zwolnienia fotelika (#3).
Naciśnij mały, górny przycisk i kiedy jest wciśnięty
pociągnij za dźwignię (#3) do momentu kliknięcia.
Kolor wskaźnika (#4) powinien zmienić się na czerwony.
Podczas trzymania dźwigni przechyl fotelik do siebie
aż do zwolnienia fotelika z punktów kontrolnych (#1).
Kiedy fotelik zostanie odinstalowany z bazy,
wyciągnij go z samochodu.
Krok 3: Zwolnij koła fotelika, przesuń i wysuń rączkę
do trybu fotelika w podróży.
Możesz zabrać fotelik ze sobą!

UWAGA: Instrukcje dotyczące przejścia
z trybu fotelika samochodowego do trybu fotelika w podróży
znajdziesz w instrukcji fotelika.
1.
Pozycja B
Pozycja C

(ciąg dalszy na następnej stronie)
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2.

I

II

3.

I

II
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07/ Lista samochodów
z systemem ISOFIX.

W celu sprawdzenia listy samochodów, w których można
zamontować bazę Doona ISOFIX, skontaktuj się z producentem
wysłając wiadomość na adres e-mail info@simpleparenting.co
lub dystrybutorem na adres: info@marko-baby.pl
Aktualna lista samochodów jest dostępna na stronnie producenta:
www.simpleparenting.co

LIS TA PA SU J Ą CYCH SAMOC H O D Ó W
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08/ Konserwacja.
Ważne porady
OSTRZEŻENIE!
• Po wypadku samochodowym przy prędkości
ponad 10km/h należy wymienić bazę Doona ISOFIX.
Mimo że uszkodzenia mogą nie być widoczne,
może okazać się, że dziecko nie będzie
odpowiednio zabezpieczone.
• Regularnie sprawdzaj czy wszystkie ważne części
nie są zniszczone. Sprawdź, czy wszystkie mechanizmy
działają poprawnie.
• W przypadku gdy Baza Doona ISOFIX zostanie
zniszczona (np. po przypadkowym upuszczeniu jej),
musi zostać skontrolowana.
• Nie używaj żadnych dodatkowych akcesoriów
lub części zapasowych niż tych dostarczanych
przez producenta. Baza Doona ISOFIX jest kompatybilna
tylko z fotelikiem samochodowym Doona.

8.1. Czyszczenie.
Rekomendujemy okresowe czyszczenie bazy Doona ISOFIX
w celu zapewnienia jej poprawnego funkcjonowania.
Przed rozpoczęciem czyszczenia bazy, wymontuj z niej fotelik
samochodowy.
Do mycia bazy używaj czystej gąbki lub szmatki zamoczonej
w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego mydła.
Nie używaj rozpuszczalników lub smarów. Używanie innych
niż rekomendowanych środków czyszczących może spowodować
awarię ruchomych części.

NAST Ę PNA GENERACJA FOTELIKA SAMOCHODO WEGO / BAZ A ISOFIX
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09/ Dwuletnia
gwarancja.
Baza Doona ISOFIX jest produkowana zgodnie z Europejskimi Normami
i standardami, z materiałów najwyższej jakości.
Baza Doona ISOFIX jest obięta 2-letnią gwarancją, od daty zakupu,
dotyczącą wad materiałowych lub produkcyjnych.
Jako dowód zakupu prosimy wypełnić Kartę Gwarancyjną
i zachować ją przez cały okres trwania gwarancji wraz z paragonem.
W przypadku roszczeń gwarancyjnych, Karta Gwarancyjna
musi zostać zwrócona wraz z produktem do dystrybutora.
Prosimy także zarejestrować bazę Doona ISOFIX na stronie:
www.simpleparenting.co
Gwarancja obejmuje tylko bazę Doona ISOFIX, która była poprawnie
użytkowana.
Gwarancja nie obejmuje:

•
•
•
•
•

Usterek wynikających z nieprawidłowego lub błędnego użytkowania.

•

Usterek wynikających z użytkowania niezgodnego z instrukcjami.

Usterek wynikających z użycia.
Usterek wynikających z nadużycia.
Uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub podczas transportu.
Uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania i konserwacji niezgodnej
z instrukcją obsługi, lub samowolnych przeróbek i napraw produktu
wykonywanych przez osoby trzecie.

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar
Rzeczpospolitej Polskiej.
DWU LE T NIA GWA RA N C J A
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W przypadku reklamacji skontaktuj się z producentem:
info@simpleparenting.co
lub dystrybutorem: www.reklamacja@marko-baby.pl
J.Musioł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
MARKO Spółka Jawna,
ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
tel. +48 32 453 01 71
www.marko-baby.pl
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10/ Karta gwarancyjna.
Karta gwarancyjna:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Kod Pocztowy:
Miejscowość:
Numer Telefonu:
Adres e-mail:
Numer seryjny bazy Doona:
Sprzedawca:
Data zakupu:

KART A GW ARA N C YJ N A

