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1.2.2Başlık (A) ve omuz kemeri yükseklik ayarı

Sadece doğru ayarlanmış başlık maksimum güvenlik 
sağlar. Başlık kısmı öyle ayarlanmalı ki 5 nokta emniyet 
kemeri çocuğun omuz yüksekliğine gelmelidir.
Lütfen emniyet kemrinin çocuğun sırtından veya kulak 
seviyesinden geçtiğine dikkat edin. Heyner oto koltuğu 5 
nokta emniyet kemrine (G) sahiptir Başlık ayarını kullana-
rak kemer yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.
Optimum koruma için omuz koruma kılıfları (SG) çocuğun büyüklügüne göre 
direkt çocuğun omuzlarından geçmeli ama ne yüksek nede aşağıda olmalı. Tam 
kavramalıdır. Başlık ayarını başlık ayar mandalını (H) kullanarak ayarlayabilir-
siniz.

1.3. Isofix ve Top tether (Universal) ile Montaj

1.3.1 Araç koltuğuna konumlandırma

HEYNER® MultiFix AERO+  i aracın koltuğuna konumlandır-
madan önce ihtiyaç halinde yönlendiricileri (IH) aracınızın 
isofix bağlantı kancaları boşluğuna yerleştiriniz. (Bu 
boşluklar her araçta olmaz)
İzin verilen araç listesini tip listesinden bulabilirsiniz ve 
güncel liste www.h-germany.de adresinde yer almaktadrı. 

1.3.2Montaj Başlanğıcı

Montaj kılavuzlarını (IH) aracınızın isofix takma yerlerine 
(IA) takın. Bu montaj kılavuzları her araç için gerekli değil-
dir çünkü zaten bazı araçlarda bu kılavuzlar vardır.

aracınızdaki isofix takma yerlerini arka koltukta oturak 
ve sırt dayama yerleri kesişim yerinde bulabilirsiniz.

Top tether i oto koltuğun 
üzerine koyunuz İsofix kilit 
açma düğmelerine (IT) sertçe 
basın,lütfen hem sağda hem 
solda olan dügmelere sırasıyla 
basın ve arkadan isofix demir-
leri (IM) dışarı çıkacaktır.

Isofix bağlantı çubuklarını (IK) 
aracın isofix kancalarına (IA) 
klik sesi duyana kadar itin ve sonra aracın koltuğuna 
doğru tekrar itin. Dügmelerde Yeşil renk görünür.
Lütfen bağlantı yaptıktan sonra aracın isofix kan-
calarına takılıp takılmadığını kontrol edin. Sadece 
doğru montaj çocuğunuzun güvenliğini sağla-
maktadır. Şimdi Top tether ı alın ve aracınızın başlık 
kısmının altın geçirin.

Top tether ın kancasını aracınızda ki kanca yeri-
ne takın ve kemeri gerdirin. Top tether takma yeri 
araçtan araca farklılık gösterebilir, bunu aracınızın 
kullanma kılavuzunda görebilir veya servisinden 
öğrenebilirsiniz.DİKKAT:
Eğer Top tether (TT) doğru bağlanmış ve gerdirilmiş ise 
toka üzerinde yeşil renk olacaktır.
Lütfen bir kere daha koltuğun sabit ve monteli ol-
duğunu kontrol ediniz. 

DİKKAT:

Eğer Top tether (TT) doğru 
bağlanmış ve gerdirilmiş ise toka 
üzerinde yeşil renk olacaktır.
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Dikkat!

Lütfen Top tether baglantı kancası yerine valiz-bavul 
baglantı kancasını kullanmayınız.

Aracınızda bu sembolü arayınız:
Yalnızca HEYNER® MultiFix 
AERO+ isofix bağlantı kancaları ve Top tether ile kurallara uygun bağlanır ve 
çocuğunuzu korur.

1.3.3 Isofix ve Top Tether‘ın Çıkartılması

Lütfen koltuğun yatış pozisyonunda olmadığına dikkat 
ediniz.

Top Tether (TT) ı dügmesine basarak gevşetiniz ve kan-
casını araçtan çıkartınız. Top Tether (TT) ı koltuğun üzerine 
koyun. 

Isofix açma dügmelerine duyulur bir şekilde ‚‘Klick‘‘ 
sesi ile basın ve isofixleri çözün. Şim-
di koltuğu araçtan kaldırabilrisiniz.

1.4. HEYNER® MultiFix AERO+ 
aracın 3 nokta emniyet kemeri ile 
montajı

1.4.1. Ön Şartlar

3 nokta emniyet kemeri olan bütün 
araçlarda montaj edebilirsiniz. 
Optimum koruma için çocuk oto kol-
tuğunu aracın arka koltuğuna yerleştiriniz. 
Çocuk oto koltuğu sadece alt kemer ile 
bağlanamaz.

1.4.2 Aracın koltuğuna montaj ve 
sabitleme
•Koltuğu yatış pozisyonuna getiriniz

•Emniyet kelepçesini (SR) açın ve 
  emniyet milini (SB) 
  dışarı doğru çekin. Şimdi oturma 
  alanı (ST) öne dğoru 
  ayrılır-açılır.

•Kırmızı renkli kemer geçme kelepçe
  si (GK) ve alt kemer 
  kelepçesini i (BK) açınız

• Araç emniyet kemerini koltuğun 
  arasından Araç kemer 
  tokasını (X) doğru çekiniz. 

• Şimdi aracın emniyet kemeri
  ni ‚‘klick‘‘ sesini duyacak şekilde 
  takınız.
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• Aracın emniyet kemerinin dönmemiş veya kıvrılmamış 
  olduğundan emin olunuz. 

• Aracın alt kemerini (W) yatay bir şekilde kırmızı kemer 
  burnundan (GN) açık alt kemer kelepçesinden (BK) 
  geçiriniz.

• Alt kemer kırmızı kemer burnunda (GN) ve alt kemer 
  kelepçesinde (BK) gergin olmalıdır. Şimdi alt kemer 
  kelepçesini (BK) kapatınız.

• Şimdi üst kemeri (U) açık olan kırmızı kemer 
  kelepçesine (GK) koyunuz. Kemerin iki kırmızı kemer 
  kelepçesinden (GK) sadece birinden geçmesine dikkat 
  ediniz. Kemeri gerdirdikten sonra kelepçeyi kapatınız.

• Şimdi üst kemeri (U) aracın emniyet kemer sarma 
  mekanizmasına doğru gerdirin.

• Kemer kelepçesini (GK) sıkı bir şekidle kilitleyiniz.
  Şimdi koltuk üst kısmını (ST) geri kapatın ve güvenlik 
  milini (SB) tekrar takın güvenlik kelepçesini (SR) ile 
  kilitleyiniz.

Dikkat: 
Güvenlik mili (SB) koltuk üst kısmını (ST) koltuk alt kısım-ana 
kasa (BT) ile tamamen sabitlemelidir.

Dikkat: 
Aracın emniyet kemeri ne dönmeli nede kıvrılmış 
olmamalıdır. Kemer demiri ( R) sıkışmamış olmalıdır. 
Lütfen kullanma kılavuzuna uyunuz ve bir dorunuz 
olursa ithalatcı firma ile irtinata geçiniz.

DİKKAT:
Çocuk oto Koltuğu Emniyet Kemeri Uzunluk Ayarı;

( Kemer ayar yerine (GV) basarak omuz kemerlerini (G2) 
kendinize doğru çekin. Lütfen omuz kemer kılıfını çek-
meyiniz bilakis omuz kemerlerini çekmelisiniz. Omuzdan 
sağdan ve soldan kemerler gelir ve bu kemerler iki kattır 
eğer iki kemeride tutup çekerseniz kemer uzamaz siz 
sadece kemerlerden ya alttakini yada üsttteki (omuz 
kemeri) çekmelisiniz. Bu şekilde kemer uzamış olur. 

Kemerleri kısaltmak için ise yine kemer ayar yerine (GV) basın 
ve önden sarkan kemer çeıkıntısını (G5) kendinize doğru çekin. 
Bu şekilde kemerler kısalır.)

1.5 Çocuk HEYNER® MultiFix AERO+

1.5.1 Çocuk Güvenligi

Kemer ayar yerine (GV) basarak omuz kemerlerini (G2) kendi-
nize doğru çekin.

Emniyet kemerini (D) ve (G) açınız.

Omuz kemerlerini (G2) sağa ve sola koyunuz. Şimdi ço-
cuğunuzu HEYNER® MultiFix AERO+ koltuğuna oturtunuz.
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Omuz kemerindeki kemer takma uçlarını ( C ) birleştiriniz 
ve kemer tokasına (D) klik sesi duyana kadar takınız.
Kemerlerin dönmemiş ve gergin olduundan emn olunuz.
Kemerin altında kışın kalın elbise giydirmekten kaçınınız.

ÖNEMLİ:
Lütfen 3 nota emniyet kemerinin dönmemiş ve sıkışmamış 
olduğundan emin olunuz.Lütfen kullanma kılavuzundaki talimatlara uyunuz ve 
bir sorunuz olursa İthalatcı firma ile irtibata geçiniz.

1.5.2 Koltuk yatış pozisyonu

Die HEYNER® çocuk oto koltuğu koltuk yatış ayar mekaniz-
ması ile donatılmıştır. Yatış pozisyonu ayar mandalı 
(PG) ile koltuğunuzu yatış pozisyonuna getirebilirsiniz.

2. Gurup II+III (15-36kg)

2.1  5 Nokta Emniyet Kemerinin 
Çıkartılması

Kemer ayar yerine (GV) basarak 
omuz kemerlerini gevşetiniz ve 
omuz kemerlerini (G2) kendinize 
doğru çekiniz.

Omuz kemer kılıfını çekmeyiniz.

•Koltuğu yatış pozisyonuna alınız

•Güvenlik kelepçesini (SR) açınız 
ve Güvenlik milini (SB) çıkartınız. 
Şimdi koltuğu öne doğru ayırınız.

•Koltuğun (ST) arka tarafındaki 
omuz kemerlerin ucunu kemer de-
miriniden ( R) çıkartınız. İki omuz 
kemerinide ön taraftan çekerek çıkartınız.
•Şimdi omuzdan gelen diğer 2 kemeri (SG) 
arka taraftaki bağlantı yerinden çıkartın 

• Şimdi kemerleri önden çıkartın 

Koltuğu geri kapatın,güvenlik 
milini (SB) geri takıp güvenlik 
kelepçesini (SR) kapatınız. 
Dikkat: Mil tam olarak boydan 
boya geçmelidir ve kilitlenmelidir. 
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Toka kemerini çıkartmak için metal 
tutacak ile kemeri aşağıdan yukarı 
doğru iterek çıkartınız.

Şimdi emniyet kemerini tamamen 
çıkartabilirsiniz.

 2.2 Montaj/Isofix (Top Tether 
olmadan) ve aracın emniyet 
kemeri ile  
(Semi-Universal)  

GII ve GIII kemer geçme yerleri ek sabitlemedir. Koltuğun fır-
lamsısnı engellemek için isofix ile bağlantı yapabilirsiniz.
Lütfen madde 1.3 ü takip ediniz.

Dikkat: Lütfen izin verşilen oturak yeri aracınızın el kitabın-
dan kontrol ediniz

HEYNER®MultiFix AERO+ koltuğuna çocuğunuzu oturtun-
uz. Aracın omuz kemerini kemer geçme yerinden geçiriniz. 
Optimum kemer geçmesi omuzun ortasından geçecek 
şekilde olmalıdır.

Şimdi üst kemeri (U) açık olan kırmızı kemer kelepçesine (GK) 
koyunuz. Kemerin iki kırmızı kemer 
kelepçesinden (GK) sadece birinden 
geçmesine dikkat ediniz. Kemeri ger-
dirdikten sonra kelepçeyi kapatınız.
DİKKAT: Kemer dönmemiş olmalıdır. 
Optimum kemer geçişi için 
başlık yüksekliği doğru seviyede 
olmalıdır.

Başlık ayarı çocuğun büyüklüğüne göre doğru ayarlan-
malıdır

Başlık, başlık ayar mandalı (H) ile ayarlanır.

Şimdi aracın alt kemerini (W) kemer takma ucu (V) ile 
birlikte kemer tokasına klik sesi duyana kadar takınız.

ÖNEMLİ:
Kemerin çocuğun omuzundan geçmelidir. Kemerin çocuğun 
boğazının yakınından geçmediğinden emin olunuz. Bütün 
kemerler dönmemiş ve gergin olmalıdır.

kemer ve vücut arasında sadece açı bir el kadar mesafede 
olmaldır. 

Aracın kemer yüksekliğini çocuğunuzun büyüklüğüne göre 
ayarlayabilrsiniz. 

Zaman zaman kemer ayarını çocuğunuzun büyüklüğüne göre 
ayarlayınız.

Lütfen kullanma kılavuzunu iyice okuyunuz ve bir sorunuz 
olduğunda ithalatcı firma ile irtibata geçiniz.
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3. Emniyet Kemerinin ve Kumaş 
Kaplamanın Çıkarılması 

Kemer ayar yerine (GV) basarak omuz 
kemerlerini gevşetiniz ve omuz ke-
merlerini (G2) kendinize doğru çekiniz. 
Omuz kemer kılıfını çekmeyiniz.

Koltuğun arka kısmında kemerlerinin birleştigi 
kancadan (G2) kemerleri 
çıkartınız.

Sonra omuz kemerlerini kendinize doğru çekerek 
kemer geçme yerlerinden (G1) çekiniz 
ve çıkartınız.

Toka kemerini çıkartmak için metal 
tutacak ile kemeri 
aşağıdan yukarı doğru iterek çı-
kartınız.

Kılıf sadece 30 derecede yıkanabilir. 
Kemer ve kilitleri yıkamayınız.

Dikkat:
Lütfen kurutma makinasında 
kurutma yapmayınız. Kemer doğru 
şekilde taktığınıza dikkat ediniz.

Kemerlerin doğru takıldığından 
emin olunuz gerekirse kemerleri 
çıkartmadan 
önce kemerlerin resmini çekiniz.

4. Önemi Bilgilendirme

HEYNER® MultiFix AERO+ ECE R44/04 sertifikasına sahiptir.  Etiket portakal 
renkte koltuğun arka tarafında bulunmaktadır. 

Lütfen  tarif edildiği  oto koltuğu kullanımı için yeterli zaman ayırınız.

HEYNER® MultiFix AERO+ ev eşyası olarak kullanılamaz ki yaralanmalar söz 
konusu olabilir. Lütfen sadece aracınızda kullanınız.

Oto koltuğunda değişiklik yaparsanız koruma gerçersiz olacaktır

Lütfen kullanmadan önce oto koltuğunun aracınız için uygun olup olmadığını 
kontrol ediniz.

Oto koltuğu ERE R44/04 kurallarına göre araçta 3 nokta emniyet kemri,isofix 
ve top tether özelliği ile donatılmış araçlarda kullanılabilir.

Heyner koltuklarda kemerler dönmemiş ve gergin olmalıdır

Koltukta yapılacak herhangi bir değişikliğie izin verilemez.

Dikkat ediniz ki ana kucağının plastik kısımları sıkışmalarda veya darbelerde 
kırılabilir!

Oluşabilecek problemlerde satıcıya veya HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH 
ya başvurunuz 

HEYNER® MultiFix AERO+ oto koltuğu kullanmadığı zamanda araçta 
bağlanmalıdır.

Kazadan sonra ana kucağı yenisi ile değiştirilmeli veya üretici firmaya test içi 
gönderilmelidir. Testler ücretlidir.
oto koltuğuuzun yıllar kullanılabilir, ancak bazı parçaları kullanıma 
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bağlı eskiyebilir örneğin kılıfı, değişecek parça mutlaka orijinal 
Heyner parçası olmalıdır.

hiçbir zaman kendi orijinal kılıfı olamadan kullanılamaz 

Kılıfı değiştirmek isterseniz Heyner firmasının temsilcisi ile 
iletişime geçiniz.

Kılıfı 30 derecede veya elde yıkayınız. 

Plastik parçalar sabunlu su ile yıkanabilir. Omuz kemri kılıfı ılık suda 
yıkanabilir.

Kullanma kılavuzunu daima koltuğun yanında bulundurunuz.

Çocuğunuzu Korumak için:

Her sürüşten önce koltuğun bağlantısını kontrol ediniz.

Çocuğunuzu araçta hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayınız.

Ön koltuğu mümkün olduğukadar öne itiniz ki çocuğunuzun ayakları ön koltuğa 
sıkışmasın veya çarpmasın 

Koltuğu kullanmadığınız sürece direkt güneş 
ışığından koruyunuz.  Aşırı sıcaktan kemerler çok ısınabilir.

Çocuğunuzun araçtan indirirken kaldırım tarafından çıkartınız.

uzun seyehatlerde çocuğunuzu dinlendiriniz.

DİKKAT:

Kemer tokasını kemerden hiçbir zaman çıkartmayınız.
Kullanma kılavuzunu daima koltuk yanında ulundurunuz.

5. birkaç Bilgi;

Ağır olan malzemeleri araçta fırlayacak yerlere koymayınız ki bir kaza anında 
tehlike oluşturabilirler. 

Araçta emniyet kemeri takmayan yolcu kaza anında çocuğunuz için
 bir tehlike oluşturabilir.

Seyehatda ve özellikle uzun seyehatlarda çocuğunuz ile ilgilenin ve 
göz kulak olun.
Araç kapıların çocuk kilidini mutlaka aktif duruma getirin ki çocuk içerden 
aracın kapısını açamasın.

Çocuğunuzu araçta asla gözetimsiz bırakmayınız.
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