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Thule Glide/Urban Glide
adapter autósülésekhez
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CSATLAKOZÓK
A. Csatlakozókapcsok
B. Öv

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS

Ez az útmutató több FIGYELMEZTETÉST 
tartalmaz. A FIGYELMEZTETÉSEK elolvasása 
és megértése nagyon fontos. A kiegészítő nem 
megfelelő felszerelése és használata súlyos személyi 
sérüléseket vagy halált okozhat.
•   A Thule autósülésekhez való adapter 

a Thule Glide és a Thule Urban Glide 
babakocsikkal használható.

•  Ahhoz, hogy az adaptert megfelelően 
rögzítse, teljesen be kell csuknia az összes 
csatlakozókapcsot, és az övet az autó biztonsági 
öve fölött kell becsatolnia. Ennek elmaradása 
az autósülés vagy az adapter elmozdulását 
okozhatja a babakocsiból.

A

A thule.com oldalon megtalálja az 
adapterrel használható autósülések listáját.
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A THULE AUTÓSÜLÉSEKHEZ VALÓ 
ADAPTER FELSZERELÉSE

A. Aktiválja a rögzítőféket a babakocsin.
B. Nyissa ki az adapteren levő kapcsokat 

(lásd az 1. képet).
C. Helyezze el az adaptert a kereten úgy, 

hogy a kapcsokat a kereten levő csaphoz 
igazítja (lásd a 2. képet).

D. Zárja be a kapcsokat az adapteren, és rögzítse 
a második fogantyút, majd ismételje meg 
az eljárást a másik oldalon (lásd a 3. képet).

E. Ellenőrizze, hogy az adapter biztonságosan 
rögzítve van-e a babakocsihoz úgy, hogy 
erőteljesen maga felé rántja.

F. Nyissa ki az adaptert (lásd a 4. képet).
G. Az adapter eltávolításához nyissa ki 

a kapcsokat, és emelje le az adaptert 
a babakocsiról.

H. Ha a babakocsit az adapterrel együtt szeretné 
összecsukni, csukja össze az adaptert, csatolja 
be az ülésövet, majd csukja össze a babakocsit 
(lásd az 5. képet).

1 3
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FIGYELMEZTETÉS
Mindig ellenőrizze, hogy az adapter 
biztonságosan rögzítve van-e a 
babakocsihoz, különösen miután 
a babakocsit összecsukva szállította.
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AUTÓSÜLÉS FELSZERELÉSE ÉS 
ELTÁVOLÍTÁSA

A. Aktiválja a rögzítőféket a babakocsin. Helyezze 
be az autósülést (lásd az 1. képet) úgy, hogy 
az ülésben ülő a tolókarral szemben legyen. 
Az autósülést a gyártó utasításainak megfelelő 
szögben állítsa be.

B. Csatolja be az ülésövet az autó biztonsági öve 
fölött, és húzza meg szorosan (lásd a 2. képet).

C. Ellenőrizze, hogy az autósülés biztonságosan 
rögzítve van-e a babakocsihoz úgy, hogy 
finoman felemeli az autósülés fogantyúját.

D. Ha el szeretné távolítani az autósülést 
a babakocsiból, aktiválja a rögzítőféket, 
kapcsolja ki az ülésövet, és emelje ki 
az autósülést az adapterből.

FIGYELMEZTETÉS
Ha az autósülés nem derékszögben 
áll, nem fog illeszkedni az adapterhez, 
és nem használható vele.

FIGYELMEZTETÉS
Az adapter használata során a gyerekét 
mindig háttal ültesse. Soha ne ültesse 
szembe a gyerekét az adapter 
használatakor.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül 
a babakocsit, amikor a gyerek 
a babakocsihoz csatlakoztatott 
autósülésben ül.

Az adapter használata során a gyerekét 
mindig rögzítse az autósülésben az 
autósülés gyártójának biztonsági övével.
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