
40 cm - 86 cm / max. 13 kg
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Instrukcja obsługi fotelika Avionaut® Pixel™

 Uwaga:
Fotelik Avionaut Pixel należy montować w samocho-
dzie wyłącznie tyłem do kierunku jazdy.

A rączka do przenoszenia
B element zaczepiania daszka
C przycisk do zwalniania fotelika z wózka 

spacerowego
D wkładka PIXEL
E tapicerka
F pasek szybkiej regulacji uprzęży
G mocowanie do bazy
H pas krokowy uprzęży z ochraniaczem
I zamek pasów uprzęży
J pasy barkowe uprzęży
K pasy barkowe uprzęży ze zdejmowanymi 

ochraniaczami
L hak do przeprowadzenia biodrowej części pasa 

samochodowego

Ważne!
Nie czytaj tej instrukcji w biegu. Zapoznaj się z nią 
uważnie i zachowaj na przyszłość. Sięgaj po nią za-
wsze, kiedy masz wątpliwości. Podróżuj bezpiecz-
nie i każdy przejazd samochodem traktuj poważnie. 
Nawet wtedy, gdy cel wyprawy jest oddalony tylko 
o kilka przecznic.

 Ostrzeżenie:
Nigdy nie montuj fotelika Avionaut Pixel na przednim 
siedzeniu pasażera z aktywną poduszką powietrzną.

 Ostrzeżenie:
Nie modyfikuj fotelika Avionaut Pixel w żaden spo-
sób, gdyż może to wpłynąć na bezpieczeństwo dziec-
ka w trakcie jego użytkowania.

 Ostrzeżenie:
Nigdy nie umieszczaj fotelika Avionaut Pixel na pod-
wyższeniu, np. na stole lub krześle.
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M  przycisk regulacji ustawienia rączki do 
przenoszenia

N mocowanie daszka
O daszek przeciwsłoneczny
P	 stabilizator
R zaczep IsoFix mocowania bazy
S przycisk pozwalający wysunięcie złącza IsoFix
T dźwignia zwalniająca blokadę fotelika
U	 regulowana noga
W panel kontrolny
Y mechanizmy mocowania fotelika 
Z hak do przeprowadzenia barkowej części pasa 

samochodowego

Bezpieczeństwo, użytkowanie i podróż
• Przed zakupem, każdy fotelik należy na próbę 

zainstalować w samochodzie, by sprawdzić 
czy w danym modelu można go we właściwy 
sposób zamontować i użytkować. Dopasowanie 
modelu fotelika do typu samochodu jest jednym 
z najistotniejszych kryteriów dotyczących 
bezpieczeństwa. Asysta sprzedawcy przy 
pierwszym montażu gwarantuje także, że instalacja 
będzie w pełni poprawna.

• Pamiętaj, za bezpieczeństwo dziecka w trakcie 
jazdy samochodem zawsze odpowiedzialni są 
rodzice.

• Nigdy nie pozostawiaj dziecka w foteliku bez 
opieki — ani w samochodzie ani poza nim.

• Nigdy w trakcie jazdy samochodem nie trzymaj 
dziecka na kolanach.

• Jeśli umieszczasz fotelik Avionaut Pixel na 
przednim siedzeniu pasażera, pamiętaj 
o dezaktywacji poduszki powietrznej.

• Najbezpieczniejszym miejscem dla Twojego dziecka 
podczas podróży są siedzenia na tylnej kanapie 
samochodu.

• Korzystaj tylko z siedzenia zwróconego do przodu, 
które jest wyposażone w trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa

• Przed każdą podróżą sprawdź, czy pasy 
bezpieczeństwa nie są uszkodzone lub poskręcane.

• Gdy fotelik jest zamontowany, oparcie tylnej kanapy 
samochodu musi być zablokowane i nie może się 
ruszać.

• Przed każdą podróżą sprawdź, czy fotelik Avionaut 
Pixel nie został przytrzaśnięty drzwiami lub nie 
jest narażony na przemieszczanie się bagażu czy 
oparcia fotela.
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• Upewnij się, że wszystkie bagaże w samochodzie są 
stabilnie przymocowane.

• Nie używaj fotelika Avionaut Pixel bez tapicerki, 
gdyż jest ona częścią systemu odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo dziecka.

• Wkładkę PIXEL wolno stosować do momentu gdy 
Twoje dziecko nie przekracza 60cm. Gdy dziecko 
rośnie wyciągaj poszczególne jej elementy.

• Podczas dłuższych wypraw rób krótkie przerwy. 
Twoje dziecko również potrzebuje ruchu.

• Jeśli chcesz ochronić dziecko przed słońcem 
przymocuj i rozłóż daszek przeciwsłoneczny. 
Daszek jest osobną częścią fotelika.

• Zawsze przykrywaj fotelik, gdy pozostawiasz auto 
zaparkowane w silnie nasłonecznionym miejscu. 
Tapicerka oraz metalowe i plastikowe części mogą 
się nadmiernie rozgrzać i oparzyć dziecko.

• Zawsze zabezpieczaj dziecko w foteliku przypinając 
je pasami uprzęży, również wtedy, gdy używasz 
fotelika poza samochodem.

• Nie użytkuj fotelika Avionaut Pixel przez okres 
dłuższy niż 5 lat.

• Odradzamy kupowanie używanych fotelików 
samochodowych dla dzieci — nigdy nie możesz być 
pewny ich historii.

• Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup fotelika 
używanego, wybierz taki, którego historię 
użytkowania znasz.

• Wymień swój fotelik, jeśli brał udział w wypadku.
• Producent bierze pod uwagę fakt, że fotelik może 

zostawić wgniecenia w tapicerce fotela pojazdu. 
Jest to nieuniknione ze względu na wymóg 
ciasnego mocowania fotelika. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe przez to 
uszkodzenia.

• Używaj fotelika Avionaut Pixel gdy Twoje dziecko 
jest między 40cm a 86cm oraz waży max 13kg

• Wykonaj test poprawności instalacji fotelika.
Jeżeli jedna z diod świeci się na czerwono popraw 
instalację fotelika i wykonaj test ponownie. Czyność 
tą wykonuj dopóki nie zapali się zielona dioda.

• Należy upewnić się, że pasy są odpowiednio zapięte, 
aby dziecko było prawidłowo ułożone w foteliku.

• Fotelik musi być zawsze zabezpieczony  
w samochodzie, nawet wówczas, jeśli nie jest 
przewożone w nim dziecko.

• Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek modyfikacji 
w foteliku. Mogą one spowodować częściową lub 
całkowitą utratę bezpieczeństwa produktu.
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Konserwacja i higiena
1. Tapicerkę fotelika Avionaut Pixel można prać 

w pralce w temperaturze do 30°C.
2. Pozostałe elementy fotelika można myć za pomocą 

wody z mydłem i miękkiej gąbki.
3. Utrzymuj swój fotelik w czystości. Nie używaj 

środków nawilżających ani agresywnych środków 
czyszczących.

4. Zarówno do ruchomych elementów, jak i innych 
części fotelika nie stosuj smarów.

Środowisko
• Plastikowe części opakowania należy trzymać poza 

zasięgiem dziecka, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
• Baterie zasilające panel informacyjny umieszczony 

w bazie fotelika podlegają odpowiedniej utylizacji.
• Z uwagi na ochronę środowiska, po zakończeniu 

użytkowania fotelika, prosimy o jego utylizację we 
właściwym zakładzie gospodarowania odpadami, 
zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Pytania
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do Twojego 
sprzedawcy lub autoryzowanego dystrybutora.
Przygotuj następujące informacje:

 — wiek, wzrost i waga Twojego dziecka,
 — marka i typ samochodu oraz pozycja siedzenia, 

na którym instalujesz fotelik Avionaut Pixel w sa-
mochodzie.

Gwarancja
• Avionaut Pixel objęty jest 24-miesięczną gwarancją. 
• Niniejszym zapewniamy, że produkt został 

wyprodukowany zgodnie z aktualnymi wymogami 
europejskich norm bezpieczeństwa i jakości oraz, 
że w chwili zakupu produkt jest wolny od wad 
produkcyjnych i materiałowych.

• Gwarancja jest ważna w kraju zakupu oraz 
realizowana przez autoryzowanego dystrybutora.

• Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne 
w zakresie materiałów i robocizny, pod warunkiem, 
że produkt jest użytkowany zgodnie z instrukcją 
obsługi, w normalnych warunkach, przez 
pierwszego użytkownika końcowego i w okresie 
24 miesięcy od daty zakupu. Avionaut przejmuje 
odpowiedzialność za naprawę lub wymianę 
wadliwego produktu, lecz o wyborze sposobu 
usunięcia wady i rozpatrzenia zgłoszenia decyduje 
gwarant.
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• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych 
codziennym użytkowaniem, takich jak zużycie 
tkaniny, a także naturalna utrata kolorów oraz 
pogorszenie jakości  materiałów, wynikające 
z normalnego starzenia się produktu.

• Gwarancja nie obowiązuje również w przypadku 
uszkodzeń produktu na skutek przypadkowych 
zniszczeń, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, 
nieodpowiedniego użytkowania, szkód wynikających 
z zaniedbania, wywołanych ogniem, kontaktem 
z cieczą lub innych przyczyn zewnętrznych.

• W momencie zgłoszenia reklamacji, fotelik Avionaut 
Pixel musi posiadać wszystkie etykiety lub numer 
identyfikacyjny i może być serwisowany tylko przez 
osobę, która została do tego upoważniona.

Chcesz zgłosić reklamacje?
• Kiedy zauważysz wadę i chcesz zgłosić reklamacje 

skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś 
Avionaut Pixel. W momencie zgłaszania reklamacji 
należy przedstawić dowód zakupu, który musi być 
dokonany w ciągu 24 miesięcy poprzedzających 
zgłoszenie serwisowe. 

• Jeśli zajdzie potrzeba wysłania produktu do 
punktu serwisowego, należy zwrócić produkt do 

dystrybutora lub sprzedawcy. Należy jednocześnie 
uzgodnić sposób wysyłki i jego koszty, ponieważ 
w przypadku braku takiego uzgodnienia gwarant 
może odmówić pokrycia kosztów przesyłki. 
Uszkodzenia i/lub wady, których nie obejmuje 
nasza gwarancja lub prawa konsumenta, i/lub 
uszkodzenia, i/lub wady produktu nieobjęte naszą 
gwarancją mogą zostać  usunięte za uzgodnioną 
opłatą.

Prawa konsumenta: 
• Konsumentowi przysługują prawa zgodne 

z odpowiednim ustawodawstwem, które mogą 
różnić się w zależności od kraju. Niniejsza 
gwarancja nie ma wpływu na prawa konsumenta 
podlegające odpowiedniemu ustawodawstwu 
krajowemu.

• Niniejsza gwarancja została przygotowana przez 
firmę KARWALA, zarejestrowaną w Polsce.

Adres firmy to:  
KARWALA  
Szarlejka, ul. Łukaszewicza 172
42-130 Wręczyca Wielka, Polska
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GUARANTEE CARD


