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Bir çocuğun hayatının ilk 36 ayının, asla tekrarı olmayan

anlarla dolu, özel bir zaman dilimi olduğunun farkındayız.

Bu nedenle, ebeveynleri desteklemek ve bu anların tamamen tadını 

çıkarabildiklerinden emin olmak için, 60 yıl boyunca her gün

tutku ve ustalıkla çalıştık.

Chicco Juvenile, Avrupa’da çocuk ürünlerinin tasarımını ve üretimini düzenleyen çocuk güvenliği 
yönetmeliklerinin sürekli gelişimi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Süregelen teknolojik gelişmelere bağlı olarak kataloğumuzun geçerlilik süresi boyunca ürünlerimizi 
değiştirmek zorunda kalabiliriz.

Bu nedenle burada verilen detaylar ve göstergeler bağlayıcı değildir.
Bebek arabası ağırlıkları aksesuarsız olarak gösterilir (güneşlik, sepet vb.).

Ayrıca, baskı işlemine bağlı olarak, renkler ve kumaş gerçek maddelere kıyasla farklı sonuçlar verebilir.
Bu katalogdaki ürünlerin bulunma durumu her zaman üretim kapasitelerimize tabidir.

Baskı 2019/2020
Artsana Group Copyright, Haziran 2019

Telif hakkı sahibinin önceden onayı alınmadığı sürece, bu katalogda yer alan resimlerin, 
fotoğrafların ve çizimlerin hiçbiri, dijital veya mekanik yöntemlerle çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya 

başkalarına iletilemez.
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BİRİLİKTE SEYAHAT: 
KONFORLU VE GÜVENLİ

İlk araba yolculuğundan itibaren, bebeğiniz özellikle 
onlar için tasarlanmış, kendi koltuğuna ihtiyaç duyar. 
Böylece sizinle birlikte, güvenli ve konforlu bir şekilde 
seyahat eder. Bu sayede, bebeğiniz ile seyahat etmek 
tüm aile için keyifli anlara dönüşür!

YOLCULUKTA KEŞİF

YOLDA UYKU

ARABADA KORUMA
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OTO KOLTUĞU SEÇMEK İÇİN
10 KURAL

Yenidoğan
Doğumdan 1 yaşına kadar   

0-13 kg
40-75 cm

DOĞRU OTO KOLTUĞUNU NASIL  
SEÇERİM? 
İlk seyahatinizden itibaren arabanızda oto koltuğu 
kullanmak, bebeğiniz için gerçek bir korumanın tek 
yoludur. Chicco her yaştan çocuğun özel ihtiyaçlarına 
cevap verebilmek için geniş bir ürün yelpazesi tasarlar ve 
geliştirir. Bebeğiniz için en uygun oto koltuğunu seçmek 
ve değerlendirmek için birkaç önemli nokta incelenmeli.

Yürümeye Yeni Başlayan Çocuklar
9. aydan 4 yaşına kadar 

9-18 kg
70-105 cm

Çocuklar
3 yaşından 12 yaşına kadar 

15-36 kg
100-150 cm

İşte çocuğunuz için oto koltuğu seçmeye ve denemeye 
gittiğinizde cevap bulmanız gereken 10 basit ama önemli soru.

1    Oto koltuğu çocuğunuzun kilosuna, boyuna ve yaşına  
 uygun mu?

2    Oto koltuğu rahat ve konforlu mu?

3    Emniyet kemerlerini ayarlamak ve arabaya   
 yerleştirmek kolay mı?

4    Oto koltuğu, yatırılabilir fonksiyon yerine ayarlanabilir 
 uyku pozisyonuna sahip mi?

5  Bir kez arabaya yerleştirdikten sonra her gün kullanıma 
 elverişli mi?

6    Büyük çocuklar oto koltuğuna kolayca oturabiliyor mu?

7    Arabanıza uygun mu? Eğer mümkünse, kurmayı deneyin.

8    Kurulumu kolay mı?

9     Kurulumu daha güvenli, hızlı ve kolay olan ISOFIX  
 sistemle donatılmış mı?

10     Onay etiketi var mı?

NE İLE BAŞLAMALI VE BÜTÜN BUNLAR 
NE ANLAMA GELİYOR?

ARKAYA DÖNÜK SEYAHAT NEDEN DAHA İYİDİR?

İKİNCİ OTO KOLTUĞUNA NE ZAMAN GEÇMEK GEREKİR?

ÖNEMLİ UYARI
İkinci el oto koltuklarını kullanmayınız: 

Çocuğunuzun güvenliğini riske atacak, gözle 
görülmeyen  yapısal hasarları olabilir.

UNUTMAYIN, ÇOCUKLAR KÜÇÜK 
YETİŞKİNLER DEĞİLDİR!

İşte soracağınız soruların bazılarına cevap verebilen hızlı bir rehber.

Yenidoğan bebeğinizin başı vücudunun geri kalanından daha büyüktür ve ağırlığı toplam ağırlığının %25'i kadardır. 
Yetişkinlerde ise bu oran %6'ya kadar düşer. Bu yüzden bebeğiniz en az 15 ay arkaya dönük olarak seyahat ederse daha 
güvende olur. Çünkü ancak bu yaştan sonra baş ve boyun kısmı önden gelebilecek darbelere daha dayanıklı olur. 

Bir süre sonra oto koltuğunu bir üst grup ile değiştiririz. Her koltuk, çocuğunuz için, kilosuna, boyuna ve yaşına göre 
en yüksek derecede güvenliğin ve konforun sağlandığına emin olmak üzere tasarlanır. Çocuğunuzun oto koltuğunu 
değiştirmeniz gereken zaman:

Çocuklar büyür, oto koltukları da büyür. Çocuklar büyüdükçe, ebeveynlerini taklit etmek isterler ve arabayla seyahat 
ederken, kendilerini çok küçük hissettirdiklerinden çoğu zaman oto koltuğu kullanmayı reddederler.
Dikkat: 4/5 yaşından itibaren ot koltuğun kullanılması çok önemlidir, çünkü çocuğunuzu korumanın tek yolu budur.
Unutmayalım: arabalar ve araba ekipmanı (emniyet kemerleri veya hava yastıkları) yetişkinler için tasarlanmıştır.

Çocuğunuzun arkaya dönük pozisyonda 
seyahat etmesi uzun bir süre için daha 
güvenlidir.

Çocuğunuzun başının üst kısmı, sırtlığın 
üst köşesinin üzerinde görünür ise.

Baş desteği en yüksek pozisyonda iken, omuzlar entegre 
emniyet kemeri bağlantısının 2 cm üzerinde ise.

BAŞ/TOPLAM AĞIRLIK ORANI

25%

yenidoğan 2 yaş 5 yaş 15 yaş 25 yaş

6%
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FARKLI KURULUM SEÇENEKLERİ

ISOFIX: NASIL ÇALIŞIR?

I-SIZE DÜZENLEME NEDİR?

Oto güvenlik koltuklarının montajı iki şekilde yapılır.

ISOFIX, oto güvenlik koltuklarını araç emniyet kemerini kullanmadan doğru bir şekilde 
kurmayı sağlayan, standart bir uluslararası sistemdir.

ISOFIX
Oto güvenlik koltukları araba 
emniyet kemerleri kullanılmadan 
da kurulabilir. ISOFIX sistemi oto 
güvenlik koltuğu kurulumu için 
en kolay, hızlı ve güvenli yoldur.

ARAÇ KEMERİ
Kemer rehberini takip 
ederek, aracınızın kemerini 
kullanabilirsiniz.

DAHA GÜVENLİ
Bir kez yerleştirildikten sonra, oto 
güvenlik koltuğu arabanın ayrılmaz 
bir parçası haline gelir, önden 
gelebilecek darbelere karşı ileriye 
doğru hareketleri azaltır.

DAHA KOLAY
Oto güvenlik koltuğunun doğru 
bir şekilde yerleşip yerleşmediğini 
kontrol edebilirsiniz, çünkü koltuk 
doğru bir biçimde kurulduğunda özel 
göstergeleri yeşile döner.

DAHA HIZLI
Oto güvenlik koltuğu araba emniyet 
kemerinin oluşturabileceği zorlukları 
ortadan kaldırarak ve hata riskini 
azaltarak üç basit adımda kurulur. 

TOP TETHER
Oto güvenlik koltuğunun sırt kısmı ve araba koltuğunun 
arasında bulunan iki ISOFIX bağlantısından ve üçüncü 
bağlantı noktasından oluşur. TOP TETHER: Sabitleyici kemer.

DESTEK AYAĞI
Oto güvenlik koltuğunun sırt kısmı ve araba 
koltuğunun arasında bulunan kancaya takılması 
gereken iki ISOFIX bağlantısından ve üçüncü bağlantı 
noktasından oluşur.

click
click

AŞAMA 1
I-size Avrupa güvenlik standardının (ECE R129) üç aşamasından ilki Temmuz 2013'te 
yürürlüğe girdi. Düzenleme, doğumdan itibaren 105 cm uzunluğa gelen bebekler için 
olan oto koltuklarını içeriyor ve aşağıdaki gibi 5 ana maddede özetlenebilir.

AŞAMA 2
2017 yazında, I-size (R129-02) düzenlemesinin, boyu 100 cm ve üzeri olan çocuklara 
odaklanan ikinci aşaması yürürlüğe girdi. Özellikle bu iki madde önemli:
• Düzenleme ISOFIX sistemi zorunlu tutmuyor. Büyük çocuklar için oto koltuklarında  
 ISOFIX tipi kurulumu  tercihe bırakıyor. 
• Bu düzenleme sırt desteği olmayan oto koltuklarını onaylamıyor. Bu yüzden tüm oto  
 koltukları R129-02 standartlarına  göre bu özelliği taşımalı. 

• ECE R44/04 düzenlemesine göre oto koltuklarını bebeklerin kilosuna göre değil, 
 boyuna göre sınıflandırır. 

• Yanlış kurulum riskini azaltmak amacı ile ISOFIX sistem kullanımını önerir. 
 Daha çok sensörle donatılmış Q seri mankenler kullanılarak yandan gelebilecek 
 darbelere karşı test yapılmasını ister. 

• Bebeğiniz en az 15 aylık olana kadar arkaya dönük konfigürasyonu zorunlu tutar. 

• I-size onayı ile arabayla mükemmel uyumu garanti eder ve genellikle I-size oto 
 koltukları ISOFIX bağlantılar ile neredeyse her arabaya uyumludur. 

ISOFIX

ISOFIX
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MODEL ARKAYA DÖNÜK POZİSYON İLERİYE DÖNÜK POZİSYON Arabanın içindeki onaylı 
pozisyon

Oasys i-Size  
Chicco BebèCare*

40-78 cm
(hava yastığı  
kullanılmaz)

AroundU i-Size 
Chicco BebèCare

40-105 cm
(hava yastığı  
kullanılmaz)

76-105 cm
(>15 ay)

Fold&Go i-Size 100-150 cm

CHICCO OTO KOLTUĞU TABLOSU (ECE 44/04)

CHICCO I-SIZE OTO KOLTUKLAR (ECE R129)

Grup 2'de bulunan Seat Up 012, hem 3 noktalı emniyet kemeri ile hem de üst kısımdan bağlanabilir.
Arabanızın ürün ile uyumluluk listesinde olup olmadığını lütfen kontrol ediniz.*

**

***

YOUniverse Fix Grup 2/3, hem İsofix bağlantıları ile hem de TOP TETHER ile kurulabilir. Çocuk üç noktalı emniyet 
kemeri kullanımı için eğitilir.
Arabanızın ürün ile uyumluluk listesinde olup olmadığını lütfen kontrol ediniz.

Oasys 23 Fix Plus, sabit Fix Plus bağlantılarıyla kurulduğu zaman yarı-evrensel olarak kabul edilir. Arabanızın ürün 
ile uyumluluk listesinde olup olmadığını lütfen kontrol ediniz.

Oto güvenlik koltuğunu satın almadan önce, kullanım talimatlarını okuyarak çocuğunuzun yaşına ve arabanıza 
uyumlu olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.

Oto güvenlik koltukları, otomobil koltuğuna yalnızca 3 noktalı emniyet kemeri ile yerleştirilebilir.

Uyumluluğu kontrol etmek için lütfen aracınızın kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

Fold&Go i-Size, i-Size onaylı tüm araçlarla ve ISOFIX sistemle donanmış araçların çoğuyla uyumludur. Arabanızın 
ürün ile uyumluluk listesinde olup olmadığını lütfen kontrol ediniz.*

Çocuk ağırlığı ve Grubu
0-10 kg
Grup 0

0-13 kg
Grup 0+

9-18 kg
Grup 1

15-25 kg
Grup 2

22-36 kg
Grup 3

Arbanın içindeki onaylı 
pozisyon

MODEL

Oasys 0+ Up Chicco BebèCare

KeyFit

Kaily

(hava yastığı
kullanılmaz)

Seat Up 012 Chicco

Seat Uo 012

                   (araç emniyet 
  kemerleri ile kurulum)

(hava yastığı
kullanılmaz)

Seat Up 012* Chicco

Seat Up 012

                   (araç emniyet 
  kemerleri ile kurulum)

ISOFIX

TOP TETHER

Seat4Fix***
(yarı evrensel)

ISOFIX

TOP TETHER

(hava yastığı
kullanılmaz)

ISOFIX

TOP TETHER

(hava yastığı
kullanılmaz) TOP TETHER TOP TETHER

Seat4Fix

ISOFIX

TOP TETHER

Seat4Fix
(Evrensel)

YOUniverse Fix
 (Evrensel Isofix 

Sistemi ile kurulum)
ISOFIX

TOP TETHER
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HAZIR. BAŞLA!

ARABADAKİ 
KORUMA

Güvenlik her zaman önce gelir: Bu yüzden bebeğinizin ilk araba 
yolculuğundan itibaren tamamen korunduğundan emin olmak 
için, onun için mükemmel olacak oto koltuğunu seçmelisiniz.

40 - 78 CMGRUP 0+

ECE R44/04 i-SIZE-ECE R129

40 - 105 CMGRUP 0+/1

GRUP 0+/1/2

GRUP 0+/1/2/3
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0+

Oasys 0+ UP Chicco BebèCare, küçük çocuğunuzla birlikte ilk seyahatiniz 
için mükemmel bir dosttur. ECE R44/04 onaylıdır, büyümeyi 13 kg'a 
kadar takip eder.
Standart baza koltuğa dahil edilmiştir. Araca takılmasını kolaylaştırır 
ve hızlandırır. Bebeğin oto koltuğunda olup olmadığına dair bilgi 
veren  yenilikçi Chicco BebèCare entegre sistemi ile sunulmaktadır. 
Güvenliğinize güvenlik katar!

İLK YOLCULUKLARINDAN İTİBAREN 
BEBEĞİNİZİ KUCAKLAYAN OTO KOLTUĞU

NEDEN SEÇMELİYİM?

Kurulumu kolay ve hızlı hale 
getiren bazası mevcuttur.

Akıllı telefonunuzla QR kodu 
okutarak oto koltuğunuzu 

nasıl monte edebileceğinizi 
öğrenebilirsiniz

Grup 0+, doğumdan itibaren 13 kg'a kadar 
ECE R44/04'e göre onaylanmıştır.

(air bag yok)  

Grup 0+  

3 noktalı emniyet kemeri için onaylanmış pozisyon

ÇOCUĞUN AĞIRLIĞI

0-13 kg

Samsung işbirliği ile geliştirildi. Bebecare tarafından 
sizlere sunuluyor. Oto koltuğuna entegre 

edilmmiş sensörlerle bebeğin oto koltuğunda olup 
olmadığına dair bilgi veren ilk sistem.

MADE IN ITALY
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0+

BOYUTLAR:

Baza ile birlikte 8 kg
Bazasız 5,5 kg

Mini iç küçültücü (0-6 kg), 
bebeğinizin ilk seyahatlerinden 

itibaren koltukta en doğru 
pozisyonda oturabilmesi için 

tasarlanmıştır.

KURULUM
Oto koltuğu açık mavi kemer 

kılavuzlarını takip ederek daima 
arkaya dönük olarak monte 
edilmelidir ve hava yastığı 

kullanılmamalıdır.

ÇOK YÖNLÜ
Araba koltuğunu baza ile 

ya da baza olmadan monte 
edebilirsiniz. Bebeğin bebek 

arabasından arabaya taşınması 
hiç olmadığı kadar kolay.

BEIGE

PURE BLACK

44 cm 66 cm

68
 cm

62
 cm

GÜVENLİ VE AKILLI SİSTEM 
Maksimum güvenlik Maksimum basitlik.
Chicco BebèCare, bebeğin araçtaki varlığını tespit eden, yetişkin 
arabadan uzaklaştığında uyarı mesajları gönderen akıllı bir sistemdir.
•  GÜVENLİDİR, çünkü sensörler koltuğa entegre edilmiştir ve güvenlik 

özelliklerini tehlikeye atmaz.
•  BASİTTİR çünkü tek ihtiyacınız olan bir akıllı telefon, Bluetooth 

bağlantısı ® ve BebèCare uygulamasıdır.
•  HIZLIDIR çünkü ilk kurulum sadece birkaç dakika sürer ve sonraki 

kullanımlar otomatiktir.

EĞİTİM VİDEOSUNU 
SEYREDEREK 
DAHA FAZLA BİLGİ 
ALABİLİRSİNİZ.

AÇIKLAMA
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0+

KeyFit, ECE R44/04'e göre Grup 0+ (0-13 kg) olarak onaylanmıştır. 
En kolay montajı sağlayan standart baza ile birlikte veya bazasız 
olarak iki farklı versiyon arasında seçim yapabilirsiniz. Mini iç 
küçültücü sayesinde bebek için konfor sağlar.

GÜVENLİ VE KONFORLU ANA KUCAĞI

BOYUTLAR:

baza ile 7,5 kg
bazasız 4,2 kg

EK AKSESUARLAR

Sadece tek elinizle Kwik.
one bebek arabasına 

yerleştirebilirsiniz.

Grup 0+, doğumdan 13 kg'a kadar ECE 
R44/04'e göre onaylanmıştır.

Akıllı telefonunuz ile QR kodu 
okutun ve oto koltuğunun nasıl 

kurulduğunu öğrenin. 

KÜTLE GRUBU YETKİLİ POZİSYON

(air bag yok)  

Grup 0+  

3 noktalı emniyet kemeri için onaylanmış pozisyon

ÇOCUĞUN AĞIRLIĞI

0-13 kg

Grup 0+ için

NIGHT

TABANSIZ

ÇOK YÖNLÜ 
Oto güvenlik koltuğunu evde 

ana kucağı olarak kullandığınızda, 
sabit ya da sallanır pozisyona 

ayarlayabilirsiniz.

KONFOR 
Doğumdan 6 kg olana kadar 

kullanabileceğiniz mini iç 
küçültücü destek

ERGONOMİK TUTUŞ 
Ergonomik tutuşu ile 

arabanızdan bebek arabasına 
kolayca taşınabilir.

ARABADA KURULUM 
Oto koltuğunu daima arkaya 

dönük pozisyonda kurun ve hava 
yastığını kullanmayın.

KONFOR KİTİ
3 katmanlı destek ve emniyet 

kemeri sistemi

43 cm 68 cm

58
 cm

55
 cm

NEDEN SEÇMELİYİM?
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0+

GÜVENLİ VE KONFORLU
Bebeğe güvenlik ve konfor sağlamak 

için 3 noktalı emniyet kemeri sistemi, 
çıkarılabilir destekli iç küçültücü ve 

destekli omuz ve bacak arası kemerleri ile 
donatılmıştır.

SU GEÇİRMEZ
TENTE

Özellikle Kaily oto koltuğuna uyacak şekilde geliştirilen 
bu baza, bebek koltuğunu arabaya hızlı ve kolay bir 

şekilde arabaya monte etmenizi ve çıkarmanızı sağlar.
Sadece bir tıklamayla, bebek araba koltuğu birkaç 

saniye içinde bazadan uyumlu bebek arabasına 
taşınabilir.

Siteyi ziyaret etmek ve kurulum 
talimatlarını okumak için bu QR 

kodunu tarayın.

BEST FRIEND+ ÇİFT TARAFLI KONFORLU 
MİNİ İÇ KÜÇÜLTÜCÜ

Best Friend+puset için her koltuk 
pozisyonunda  uygundur ve Kaily oto koltuğu 

için onaylanmıştır, sırt desteğinin açılarını 
azaltır ve bebeğin konforunu artırır.

Çift taraflı yapısı sayesinde 4 
mevsim kullanılabilir:

Bir tarafı sıcak ve yumuşak
kumaş, diğer tarafı
hava alan 3D file.

AKSESUARLAR

Kaily, ECE R44/04'e göre Grup 0+ (0-13 kg) olarak onaylanmıştır. 
Güvenlik, konfor ve kullanım kolaylığını birleştirir. Her zaman dahil edilen 
standart baza sayesinde, kurulumu kolaydır.

İLK YOLCULUKLARINIZDAN BERİ DOSTUNUZ

NEDEN SEÇMELİYİM?

Grup 0+, doğumdan 13 kg'a kadar ECE R44 
/ 04'e göre onaylanmıştır.

(air bag yok)  

Grup 0+  

3 noktalı emniyet kemeri için onaylanmış pozisyon

ÇOCUĞUN AĞIRLIĞI

0-13 kg

BLACK

BOYUTLAR:

Baza ile 6,3 kg
Bazasız 3,6 kg

63 cm 68 cm

57
 cm

61
,5

 cm

YENİ
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0+

İşte Around i-Size Chicco BebèCare. En üst düzeyde güvenlik ve evrensel uyumluluk 
sağlamak için en güncel i-Size standartına (40-105 cm) göre onaylanmıştır. 360° 
döner sistem sayesinde çaba sarf etmeden arkaya dönük pozisyondan öne dönük 
pozisyona kolayca geçebilir. Çocuğunuzu ya da bebeğinizi koltuğa daha rahat 
koyabilmeniz için 90 derece ebeveyne dönük pozisyona gelebilir.
Araçta bulunan çocuğun varlığını tespit eden yenilikçi Chicco BebèCare entegre 
sistemi ile sunulmaktadır. Güvenliğinize güvenlik katar!

ÜST DÜZEY GÜVENLİK, KOLAY KULLANIM VE 
EN İYİ KONFOR.

NEDEN SEÇMELİYİM?

Top Tether ile ISOFIX sistem, kolay 
ve güvenli oto koltuğu kurulumu 
sağlar, evrensel olduğu için tüm 

arabalarla uyumludur. 

Bebeğin araçtaki varlığı hakkında 
bilgi veren entegre sensörlere 

sahip ilk sistem.

I-Size (ECE R129)'e göre onaylanmıştır .

Akıllı telefonunuzla QR kodu 
okutarak oto koltuğunuzu 

nasıl monte edebileceğinizi 
öğrenebilirsiniz.

İZİN VERİLEN POZİSYON

(air bag yok)

(>15 ay)

40-105 cm

76-105 cm

ÇOCUĞUN BOYU

MADE IN ITALY
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0+

KONFORLU 
İÇ KÜÇÜLTÜCÜ
Özellikle yandan 

gelebilecek darbelere 
karşı, yeni doğan 

bebeğinizi korumak 
için özel formda mini iç 

küçültücü.

AYNA
Ayarlanabilir entegre edilmiş 

ayna, bebeğinizle göz kontağında 
olmanızı sağlar, oto koltuğu 

arkaya dönük pozisyonda 
kullanıldığında ebeveynlere 

güven verir.

EN İYİ KORUMA
Konforlu baş ve boyun desteği, 
yandan darbe esnasında yüksek 

koruma sağlar.

KOLAY KORUMA
Değiştirilebilir yan 

darbe koruma sistemini, 
yandan gelebilecek 

darbelere karşı 
çocuğunuzu korumak 

için kapıya yakın tarafa 
takarak kullanabilirsiniz.

GENİŞLETİLMİŞ ARKAYA 
DÖNÜK POZİSYON 

Çocuğunuzun 15 aya kadar 
arkaya dönük seyahat etmesi 

zorunludur, ancak bu 105 
cm'ye (yaklaşık 4 yıl) kadar 

onaylanmıştır.

EŞ ZAMANLI AYARLAMA 
Baş desteği ve emniyet 

kemeri eş zamanlı olarak 
ayarlanabilir.

KONFOR
Oto koltuğu en iyi 
konforu sağlamak 

için 4 farklı pozisyona 
yatırılabilir.

KULLANICI DOSTU
KONTROLLER 

Tüm kontroller görünür ve 
ulaşılması kolaydır.

EVRENSEL
Isofix ve Top Tether evrensel 

kurulum sağlar, böylece 
oto koltuğu tüm araçlarla 

uyumludur.

i-Size GÜVENLİK
40-105 CM

I-Size (R129) adlı en son 
oto koltuğu yönetmeliğine 
uyduğu için çocuğunuza en 

iyi güvenliği sağlar.

76-105 CM

BOYUTLAR:

16,5 kg
43,9 cm 52 cm

56
,8

/6
8 

cm

ARKAYA DÖNÜK POZİSYON
15. aydan sonra çocuğunuz 4 yaşına 
gelinceye kadar geçen süreçte, oto 
koltuğunu öne dönük pozisyonda 

kullanabilirsiniz.
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RED PASSION

JEY BLACK

PEARL

0+

90° EBEVEYNE DÖNÜK 
POZİSYON 

Çocuğu koltuğa oturtmanın 
karmaşık olduğunu mu 

düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz! 
Koltuğu kapının yanına 

yerleştirerek çocuğunuzu çaba 
harcamadan oturtabilirsiniz.

AKILLI VE GÜVENLİ SİSTEM
Maksimum güvenlik Maksimum basitlik.
Chicco BebèCare, bebeğin araçtaki varlığını tespit eden, yetişkin 
arabadan uzaklaştığında uyarı mesajları gönderen akıllı bir sistemdir.
•  GÜVENLİDİR, çünkü sensörler koltuğa entegre edilmiştir ve güvenlik 

özelliklerini tehlikeye atmaz.
•  BASİTTİR çünkü tek ihtiyacınız olan bir akıllı telefon, Bluetooth 

bağlantısı ® ve BebèCare uygulamasıdır.
•  HIZLIDIR çünkü ilk kurulum sadece birkaç dakika sürer ve sonraki 

kullanımlar otomatiktir.

EĞİTİM VİDEOSUNU 
SEYREDEREK 
DAHA FAZLA BİLGİ 
ALABİLİRSİNİZ.

360° DÖNER SİSTEM

Arkaya dönük pozisyondan 
öne dönük pozisyona 

kolayca geçer ve bebeği 
koltuğa daha rahat 

koyabilmeniz için 90 derece 
ebeveyne dönük pozisyona 

gelebilir. 

AÇIKLAMA
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0+

Sirio 012, ECE R44/04'e göre Grup 0+/ 1/2 (0-25 kg) olarak onaylanmıştır. 
Isofix sisteminin emniyetini ve pratikliğini, 6 yıl sürecek bir yolculuk için 
yatırma sisteminin konforu ile birleştiren akıllı oto koltuğu.

DOĞUMDAN 6 YAŞINA KADAR EŞLİK EDEN 
SEYAHAT ARKADAŞI

Akıllı telefonunuzla QR kodu 
okutarak oto koltuğunuzu 

nasıl monte edebileceğinizi 
öğrenebilirsiniz.

NEDEN SEÇMELİYİM

Sirio 012, çocuğunuzun doğumundan 
itibaren 6 yaşına kadar çocuğunuzla 

birlikte büyüyen oto koltuğu.

Grup 0+/1/2 araba koltuğu, doğumdan 
25 kg'a kadar ECE R44/04'e göre 

onaylanmıştır.

(air bag yok)  

Grup 0+  

3 noktalı emniyet kemeri için onaylanmış pozisyon

0-13 kg

Grup 1
Grup 2 

Grup 1

9-18 kg
15-25 kg

9-18 kg

Araç emniyet kemeri 
ile kurulum

Evrensel Isofix 
Sistemi ile 
kurulum

ISOFIX TOP TETHER

KÜTLE GRUBU İZİN VERİLEN POZİSYONÇOCUĞUN AĞIRLIĞI

YENİ
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KONFORLU İÇ KÜÇÜLTÜCÜ
Doğumdan itibaren 9 kg'a kadar 

kullanabileceğiniz konforlu ve 
rahat destek.

GRUP 0+
Grup 0+ için, oto koltuğunu 

arkaya dönük pozisyonda 
kurduğunuzda, onu en yatık 
pozisyona ayarlamalısınız. 

3 NOKTALI EMNİYET KEMERİ 
İLE KURULUM 

Eğer arabanızda Isofix sistem 
yoksa, oto koltuğunu 3 

noktalı emniyet kemerini 
kullanarak kurabilirsiniz. 

GRUP 1 VE 2
Grup 1 ve 2'de, rahat yolculuklar 
ve tatlı rüyalar için oto koltuğu 3 

yatırılabilir pozisyona sahiptir.

BOYUTLAR:

12,75 kg
44 cm 55 cm

63
 cm

0+
GR. 0+ (0-13 KG)

ARKAYA DÖNÜK POZİSYONDA 
KURULUM

Grup 0+ için, oto koltuğunu arkaya 
dönük pozisyonda yerleştirebilirsiniz. 
Hava yastıklarını her zaman devre dışı 

bırakınız.

GR. 1 (9-18 KG)
ISOFIX BAĞLANTILARI VE TOP TETHER 

İLE KURULUM
Isofix bağlantıları ve Top Tether, sadece 
3 bağlantı ile en güvenli, en hızlı ve en 

kolay kurulumu sağlar!

GR. 2 (15-25 KG)
TOP TETHER İLE KURULUM

Oto koltuğunu, top tether ve araç 
emniyet kemeri ile yerleştirebilirsiniz 

ve oto koltuğu emniyet kemerleri 
ile çocuğunuzun güvenliğini 

sağlayabilirsiniz.

EŞ ZAMANLI AYARLAMA
Çocuğunuzun büyümesini 

takip etmek için baş desteği 
ve emniyet kemeri eş zamanlı 

olarak ayarlanabilir. 

TOP TETHER İLE KURULUM
Oto koltuğunu, top tether ve araç 

emniyet kemeri ile yerleştirebilirsiniz 
ve oto koltuğu emniyet kemerleri 

ile çocuğunuzun güvenliğini 
sağlayabilirsiniz.

3 NOKTALI EMNİYET KEMERİ İLE 
KURULUM 

Eğer aracınızda Isofix sistemi yoksa, 3 
noktalı emniyet kemeri ile oto koltuğunu 

kurabilir ve çocuğunuzun güvenliğini 
sağlayabilirsiniz.

RED PASSIONINTRIGUE

Grup 1 için seyahat esintisi Grup 2-3 için seyahat esintisi. 



216 217

0+

Seat Up 012, ECE R44/04'e göre Grup 0+/1/2 (0-25 kg) olarak 
onaylanmıştır. Güvenlik, rahatlık ve kullanım kolaylığı arasında 
mükemmel bir uyum sağlar.

DOĞUMUNDAN 6 YAŞINA KADAR BEBEĞİNİZLE 
BİRLİKTE BÜYÜYEN AKILLI OTO KOLTUĞU.

NEDEN SEÇMELİYİM?

Grup 0+/ 1/2 araba koltuğu, doğumdan 25 kg'a 
kadar ECE R44 / 04 göre onaylanmıştır.

Akıllı telefonunuzla QR kodu 
okutarak oto koltuğunuzu 

nasıl monte edebileceğinizi 
öğrenebilirsiniz.

Doğumundan 6 yaşına kadar çocuğunuz ile birlikte 
büyümek için tasarlanmış akıllı bir yol arkadaşı.

(air bag yok)

Grup 0+  

3 noktalı emniyet kemeri için onaylanmış pozisyon

0-13 kg

Grup 1
Grup 2 

Grup 1

9-18 kg
15-25 kg

9-18 kg

Araç emniyet kemeri 
ile kurulum

Evrensel Isofix 
Sistemi ile  
kurulum

ISOFIX TOP TETHER

KÜTLE GRUBU İZİN VERİLEN POZİSYONÇOCUĞUN AĞIRLIĞI



218 219

KONFORLU İÇ KÜÇÜLTÜCÜ
Doğumdan 9 kg'a kadar 

kullanılır, çocuğunuzu en rahat 
şekilde destekler.

GRUP 0+ 
Grup 0+ için, oto koltuğunu 

arkaya dönük pozisyonda 
kurduğunuzda, onu en yatık 
pozisyona ayarlamalısınız. 

GRUP 1 VE 2
Grup 1 ve 2'de, rahat yolculuklar 
ve tatlı rüyalar için oto koltuğu 3 

yatırılabilir pozisyona sahiptir.

3 NOKTALI EMNİYET KEMERİ İLE 
KURULUM

Eğer arabanızda Isofix sistem 
yoksa, oto koltuğunu 3 noktalı 
emniyet kemerini kullanarak 

kurabilirsiniz. 

BOYUTLAR:

12,75 kg
44 cm 55 cm

63
 cm

0+
GR. 0+ (0-13 KG)

ARKAYA DÖNÜK POZİSYONDA 
KURULUM

Grup 0+ için, oto koltuğunu araç 
emniyet kemerleriyle arkaya dönük 
pozisyonda yerleştirebilirsiniz. Hava 
yastıklarını her zaman iptal ediniz.

GR. 1 (9-18 KG)
ISOFIX BAĞLANTILARI VE TOP TETHER İLE 

KURULUM
Hızlı ve kolay kurulur. Oto koltuğunu, 

Isofix bağlantıları ve Top Tether ile 
yerleştirebileceğiniz 3 bağlantı, maksimum 

güvenlik sağlar.

EŞ ZAMANLI
 AYARLAMA

Çocuğunuzun büyümesini 
takip etmek için baş desteği 

ve emniyet kemeri eş zamanlı 
olarak ayarlanabilir. 

TOP TETHER İLE KURULUM
Oto koltuğunu, top tether 
ve araç emniyet kemeri ile 
yerleştirebilirsiniz ve oto 

koltuğu emniyet kemerleri 
ile çocuğunuzun güvenliğini 

sağlayabilirsiniz.

3 NOKTALI EMNİYET KEMERİ İLE 
KURULUM

Eğer aracınızda Isofix sistemi yoksa, 
3 noktalı emniyet kemeri ile oto 

koltuğunu kurabilir ve çocuğunuzun 
güvenliğini sağlayabilirsiniz.

JET BLACKPEARL

GR. 2 (15-25 KG)
TOP TETHER İLE KURULUM

Oto koltuğunu, top tether ve araç 
emniyet kemeri ile yerleştirebilirsiniz 

ve oto koltuğu emniyet kemerleri 
ile çocuğunuzun güvenliğini 

sağlayabilirsiniz.

Grup 1 için seyahat esintisi Grup 2-3 için seyahat esintisi. 
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0+

JET BLACKPEARL

AKSESUARLAR

Grup 2-3 için seyahat esintisi. Grup 1 için seyahat esintisi 

ÇOCUĞUN ARABADAKİ VARLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ 
VEREN ENTEGRE SENSÖRLÜ SEAT UP 012 CHICCO 
BEBÈCARE. GÜVENLİĞİNİZE GÜVENLİK KATAR.

AKILLI VE GÜVENLİ SİSTEM
Maksimum güvenlik Maksimum basitlik.
Chicco BebèCare, bebeğin araçtaki varlığını tespit 
eden, yetişkin arabadan uzaklaştığında uyarı mesajları 
gönderen akıllı bir sistemdir.
•  GÜVENLİDİR, çünkü sensörler koltuğa entegre 

edilmiştir ve güvenlik özelliklerini tehlikeye atmaz.
•  BASİTTİR çünkü tek ihtiyacınız olan bir akıllı telefon, 

Bluetooth bağlantısı ® ve BebèCare uygulamasıdır.
•  HIZLIDIR çünkü ilk kurulum sadece birkaç dakika 

sürer ve sonraki kullanımlar otomatiktir.

EĞİTİM VİDEOSUNU 
SEYREDEREK 
DAHA FAZLA BİLGİ 
ALABİLİRSİNİZ.

YENİ

AÇIKLAMA
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0+

Seat4Fix, ECE R44/04'e göre Grup 0+/1/2/3 (0-36 kg) 
olarak onaylanmıştır. Bir araba koltuğunda 4 grup: 10 yıldan 
fazla emniyet ve konfor!
360° döner sistem sayesinde en üst düzeyde kullanım 
kolaylığı ve Isofix sistemi sayesinde her aşamada en güvenli 
kurulum.

HEPSİ BİR ARADA OTO KOLTUĞU:
İLK GÜNDEN 10 YAŞINA KADAR

NEDEN SEÇMELİYİM?

Sadece bir oto koltuğunda doğumdan 10 yıla kadar 
güvenlik ve konfor.

Akıllı telefonunuzla QR kodu 
okutarak oto koltuğunuzu 

nasıl monte edebileceğinizi 
öğrenebilirsiniz.

ECE R44 / 04'e göre doğumdan 36 kg'a 
kadar onaylı Grup 0+/1/2/3 oto koltuğu

ÇOCUĞUN AĞIRLIĞI KÜTLE GRUBU İZİN VERİLEN POZİSYON

0-18 kg Grup 0+/1

ISOFIX TOP TETHER

Yarı evrensel

(air bag yok)

9-18 kg Grup 1

ISOFIX TOP TETHER

Evrensel

15-36 kg Grup 2/3

Evrensel

15-36 kg Grup 2/3

Yarı evrensel

ISOFIX TOP TETHER

 3 noktalı emniyet kemeri için onaylanmış  pozisyon

YENİ
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DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR 
KÜÇÜLTÜCÜ

Çıkarılabilir bir kamaya sahip özel 
mini küçültücü, doğru açıyı ve en 
iyi baş/göğüs duruşunu destekler.

90° EBEVEYNE DÖNÜK 
POZİSYON

Çocuğu koltuğa oturtmanın 
karmaşık olduğunu mu 

düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz! 
Koltuğu kapının yanına 

yerleştirerek çocuğunuzu çaba 
harcamadan oturtabilirsiniz.

GENİŞLETİLMİŞ DÖNÜK 
POZİSYON

Takılan oto koltuğu daha uzun 
bir süre (0-18 kg) arkaya dönük 

halde tutmayı seçebilirsiniz. 
Güvenliğinize güvenlik katar!

360 ° DÖNER SİSTEM
Arkaya dönük pozisyondan 

öne dönük pozisyona kolayca 
geçebilirsiniz.

BOYUTLAR:

12,75 kg
44 cm 53 cm

63
 cm

0+
GR. 0+

(0-13 KG) 
GR. 1

(9-18 KG) 
GRUP 2/3
15-36 KG

ISOFIX BAĞLANTILARI VE 
TOP TETHER İLE KURULUM

Her seyahat ettiğinizde hava 
yastıklarını devre dışı bırakmayı 

unutmayın.

Oto koltuğunu Grup 1 için takmak 
göründüğünden daha kolaydır: 

sadece koltuğu harekete geçiren ön 
kolu döndürmeniz gerekir.

Oto koltuğu, Isofix bağlantıları 
ve Top Tether ile öne dönük 

pozisyonda monte edilebilir ve 
çocuğunuz 3 noktalı emniyet 

kemeri ile korunur.

YAN DARBE GÜVENLİK SİSTEMİ
Sadece tek bir tıklamayla, yandan 

çarpma durumunda ekstra koruma 
sağlamak için içeri girebilen yan 
darbe güvenlik sistemini çıkarıp 

kullanabilirsiniz.

3 NOKTALI EMNİYET KEMERİ 
İLE KURULUM 

Eğer aracınızda Isofix sistemi 
yoksa, 3 noktalı emniyet kemeri 

ile oto koltuğunu kurabilir 
ve çocuğunuzun güvenliğini 

sağlayabilirsiniz.

BÜYÜMEYE DEVAM EDER
Baş desteğini ayarlamak kolaydır.

POPY RED

OCTANE

GRAPHITE

Grup 1 için seyahat esintisi 

Grup 0+ için seyahat esintisi
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UYKU DÜNYASINA RÜYA GİBİ 
BİR YOLCULUK!

YOLDA UYKU

Bebeğinizin yoldaki ilk anından itibaren, oto koltuğunun konforu ve 
araba yolculuğunun rahatlatıcı hissi, tüm yol boyunca varış noktanıza 
kadar süren bir ninniye dönüşür. Yolculuk herkes için daha kolay ve 
rahatlatıcı bir hale gelir.

GRUP 1/2/3
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12+

Chicco Akita Fix, ECE R44 / 04'e göre Grup 1/2/3 (9-36 kg) olarak onaylanmıştır.
Güvenlik, rahatlık ve çok yönlülük. Bir yolculukta isteyebileceğiniz her şeye sahip.
Isofix sistemi sayesinde en iyi güvenlik. Chicco Akita Fix, çok yönlü olduğu kadar aynı zamanda son 
derece konforlu. Çocuğunuza maksimum konfor sağlayan bir yaslanma sistemi ile donatılmıştır.

GİTMEYE HAZIR MISINIZ? AKITA FIX: 10 YILLIK YOLCULUĞU 
BOYUNCA ÇOCUĞUNUZA EŞLİK EDEN OTO KOLTUĞU

NEDEN SEÇMELİYİM?

Isofix bağlantıları ve Top Tether sayesinde Akita Fix 
seyahatleriniz için maksimum güvenlik sağlar.

Akıllı telefonunuzla QR kodu 
okutarak oto koltuğunuzu 

nasıl monte edebileceğinizi 
öğrenebilirsiniz.

Grup 0+/1/2 oto koltuk, doğumdan 25 kg'a 
kadar ECE R44/04'e göre onaylanmıştır.

Grup 1  

3 noktalı emniyet kemeri için onaylanmış pozisyon

9-18 kg

Grup 2/3

Grup 1
Grup 2/3

15-36 kg

9-18 kg
15-36 kg

Isofix System 
ile kurulum ve 
çocuğu 3 nokta 
emniyet kemeriyle 
sabitleme

Evrensel Isofix 
Sistemi ile 
kurulum

Araç emniyet kemeri 
ile kurulum

ISOFIX TOP TETHER

ISOFIX TOP TETHER

GRUBU İZİN VERİLEN POZİSYONÇOCUĞUN AĞIRLIĞI

Yarı evrensel

YENİ
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KONFORLU KÜÇÜLTÜCÜ
İlk yolculuk için konforlu rahat 

destek.

MAKSİMUM KORUMA
Yandan gelebilecek darbelere 
karşı maksimum koruma için  

Yan Güvenlik Sistemi.

KEMER KONUMLANDIRICI
Çocuğunuzun karın bölgesini 
korumak için en iyi bel kemeri 

konumlandırmasını sağlar. Grup 
2/3 (15-36 kg)

EŞ ZAMANLI AYARLAMA
Çocuğunuzun büyümesini 

takip etmek için baş desteği 
ve emniyet kemeri eş zamanlı 

olarak ayarlanabilir. 

BOYUTLAR:

13 kg
44 cm 57,5 cm

64
/8

1 c
m

GR. 1
(9-18 KG)

Maksimum güvenlik için Isofix 
bağlantıları ve Top Tether. Çocuğunuz 
5 noktalı emniyet kemeri ile korunur.

GR. 2/3
(15-36 KG)

Maksimum güvenlik için Isofix 
bağlantıları ve Top Tether.

Çocuk 3 noktalı emniyet kemeri ile 
korunur.

ISOFIX BAĞLANTILARI VE TOP 
TETHER İLE KURULUM: GÜVENLİ, 

HIZLI VE KOLAY

Eğer arabanızda Isofix sistem 
yoksa, oto koltuğunu kırmızı 
emniyet kemeri kılavuzunu 

takip ederek, 3 noktalı emniyet 
kemeri ile kurup, çocuğunuzun 

güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Chicco Akita Fix, çocuğunuza 10 yıl boyunca eşlik ederek büyümesini takip eder.

INTRIGUERED PASSION

Grup 1 için seyahat esintisi 

Grup 0+ için seyahat esintisi

12+
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12+

Chicco Akita, ECE R44/04'e göre Grup 1/2/3 (9-36 kg) olarak onaylıdır. Çocuğunuzu 12 yıla kadar 
takip eder. Kullanım kolaylığı ve konforu birleştirir.

GELİŞİMLERİNİN HER AŞAMASINDA TEK BİR OTO KOLTUK

NEDEN SEÇMELİYİM?

Çocuğunuzun uyumasına  mümkün olduğunca yardımcı 
olan yatırma sistemi.

Akıllı telefonunuzla QR kodu 
okutarak oto koltuğunuzu 

nasıl monte edebileceğinizi 
öğrenebilirsiniz.

Grup 0+/1/2 oto koltuk, doğumdan 25 kg'a 
kadar ECE R44/04'e göre onaylanmıştır.

(no air-bag)  

Grup 0+  

3 noktalı emniyet kemeri için onaylanmış pozisyon

0-13 kg

Grup 1
Grup 2 

Grup 1

9-18 kg
15-25 kg

9-18 kg

Araç emniyet 
kemeri ile kurulum

Evrensel Isofix 
Sistemi ile 
kurulum

ISOFIX TOP TETHER

GRUBU İZİN VERİLEN POZİSYONÇOCUĞUN AĞIRLIĞI

YENİ
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INTRIGUERED PASSION

Grup 1 için seyahat esintisi 
KOD 00 079297 100 000

Grup 2-3 için seyahat esintisi
KOD 00 079298 100 000

KONFORLU KÜÇÜLTÜCÜ
İlk yolculuk için konforlu rahat 

destek.

EŞ ZAMANLI AYARLAMA
Çocuğunuzun büyümesini 

takip etmek için baş desteği 
ve emniyet kemeri eş zamanlı 

olarak ayarlanabilir. 

Chicco Akita Fix, çocuğunuza 10 yıl boyunca eşlik ederek büyümesini takip eder.

KEMER KONUMLANDIRICI
Çocuğunuzun karın bölgesini 
korumak için en iyi bel kemeri 

konumlandırmasını sağlar. Grup 
2/3 (15-36 kg).

KULLANIM
Kolayca görülebilen ve ulaşılması 

kolay turuncu kontroller 
sayesinde kullanımı kolaydır.

BOYUTLAR:

7,3 kg
44 cm 54 cm

64
/8

1 c
m
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YOUniverse Fix, ECE R44/04'e göre Grup 1/2/3 (9-36 kg) olarak onaylanmıştır.   
Çocuğunuzun büyümesini 12 yıla kadar takip eden bir oto koltuğu.
Güvenlik, konfor ve kullanım kolaylığını birleştirir.
Isofix sistem sayesinde kurulum daha güvenli, daha kolay ve
daha hızlıdır.
Yatırma sistemi ve koltuk başlığı ayarlaması 
en iyi konforu sağlar.

12 YILLIK UZUN BİR YOLCULUKTA, AİLENİZİN EN ÖNEMLİ 
BİREYİNİN EN GÜVENLİ VE KONFORLU YOL ARKADAŞI
OLMAK ÜZERE TASARLANDI.

NEDEN SEÇMELİYİM?

Isofix bağlantıları ve Top Tether sayesinde oto koltuk araç 
koltuğunun ayrılmaz bir parçası haline gelir.

Grup 1/2/3, ECE R44/04 uyarınca, 9 ila 36 kg 
Isofix Sistemi ile onaylı.

Akıllı telefonunuzla QR kodu 
okutarak oto koltuğunuzu 

nasıl monte edebileceğinizi 
öğrenebilirsiniz.

Grup 1  

3 noktalı emniyet kemeri için onaylanmış  pozisyon

9-18 kg

Grup 2/3

Grup 1
Grup 2/3

15-36 kg

9-18 kg
15-36 kg

Isofix System 
ile kurulum ve 
çocuğu 3 nokta 
emniyet kemeriyle 
sabitleme

Evrensel Isofix 
Sistemi ile
kurulum

araç emniyet 
kemeri ile kurulum

ISOFIX TOP TETHER

ISOFIX TOP TETHER

GRUBU İZİN VERİLEN POZİSYONÇOCUĞUN AĞIRLIĞI

Yarı evrensel
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KONFORLU KÜÇÜLTÜCÜ
İlk yolculuk için konforlu rahat 

destek.

MAKSİMUM KORUMA
Yandan gelebilecek darbelere 

karşı maksimum koruma için Yan 
Güvenlik Sistemi.

KEMER KONUMLANDIRICI
Çocuğunuzun karın bölgesini 
korumak için en iyi bel kemeri 

konumlandırmasını sağlar. Grup 
2/3 (15-36 kg).

EŞ ZAMANLI AYARLAMA
Çocuğunuzun büyümesini 

takip etmek için baş desteği 
ve emniyet kemeri eş zamanlı 

olarak ayarlanabilir

BOYUTLAR:

13 kg
44 cm 57,5 cm

64
/8

1 c
m

GR. 1
(9-18 KG)

Maksimum güvenlik için Isofix 
bağlantıları ve Top Tether. Çocuğunuz 
5 noktalı emniyet kemeri ile korunur.

GR. 2/3
(15-36 KG)

Maksimum güvenlik için Isofix 
bağlantıları ve Top Tether.

Çocuğunuz 3 noktalı emniyet 
kemeri ile korunur.

ISOFIX BAĞLANTILARI VE TOP TETHER 
İLE KURULUM: GÜVENLİ, HIZLI VE 

KOLAY

Eğer arabanızda Isofix sistem 
yoksa, oto koltuğunu kırmızı 
emniyet kemeri kılavuzunu 

takip ederek, 3 noktalı emniyet 
kemeri ile kurup, çocuğunuzun 

güvenliğini sağlayabilirsiniz.

YOUniverse Fix, çocuğunuza 10 yıl boyunca 
eşlik ederek büyümesini takip eder.

PEARL JET BLACK

Grup 2-3 için seyahat esintisi

Grup 1 için seyahat esintisi 
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EMNİYET KEMERLERİNİZİ 
BAĞLAYIN... GİDİYORUZ!

YOLCULUKTA KEŞİF

Bebeğiniz oto koltuğunda rahatça otururken, dış dünyayı farklı bir 
perspektiften gözlemlemek ve ilk defa keşfettiği şeyler hakkında 
milyonlarca soru sormak için bolca zamana sahip. Dünyayı birlikte 
gözlemlemek, keşfetmek ve farkına varmak, özel ve büyüleyici bir 
deneyim. Çünkü arabada da her an çok değerli!

100-150 CMGRUP 2/3

ECE R44/04 i-SIZE-ECE R129
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Fold & Go i-Size, ECER 129'a (100-150 cm) göre onaylıdır. Isofix bağlantıları ve üstün 
yan darbeler karşı koruması sayesinde üst düzey i-Size güvenliği sunar. Bağımsız olarak 
ayarlanabilen sırtlığı sayesinde 3 ile 12 yaş arasında çocuğunuzla birlikte büyür.
Fold & Go i-Size büyümekte olan bir çocuk için ideal bir koltuktur ve ona daha fazla alan ve 
maksimum konfor sunar.

GÜVENLİK, KOLAYLIK VE KONFORDA EVRİM.

NEDEN SEÇMELİYİM?

MADE IN ITALY

Kolayca katlanması, taşınması 
ve saklanabilmesi için 

tasarlanmıştır.

i-Size onayı: Isofix bağlantıları 
sayesinde montaj daha kolay, güvenli 

ve hızlı gerçekleşir.
i-Size'a (ECE R129 / 02) göre onaylanmıştır

Akıllı telefonunuzla QR kodu 
okutarak oto koltuğunuzu 

nasıl monte edebileceğinizi 
öğrenebilirsiniz.

İZİN VERİLEN KONUM

100-150 cm

ÇOCUĞUN BOYU

3 noktalı emniyet kemeri için onaylanmış pozisyon

yaş
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BOYUTLAR:

6,2 kg

MAKSİMUM KORUMA
Yandan çarpmalara karşı en 
iyi korumayı sağlamak için 

Yan Güvenlik Sistemi.

EK KORUMA
Güvenlik destek pedi ek bir 

çene ve göğüs koruması 
sağlamak için tasarlanmıştır.

BAĞIMSIZ OLARAK AYARLANABİLİRLİK
Sırtlığın yüksekliği ve genişliği, çocuğun büyümesiyle 

orantılı olarak, ona ihtiyacı olan konforu, alanı ve 
korumayı sağlayacak şekilde birbirinden bağımsız 

ayarlanabilir.

KEMER KONUMLANDIRICI
Önden çarpma durumunda 
ekstra koruma. Bel kemeri, 

çocukların hassas karın bölgesini 
korumak adına en iyi pozisyonda 

konumlandırılır.

AYARLAMA DÜĞMESİ
Oto koltuğu monte edildikten 

sonra ayarların kolayca 
yapılabilmesi için bütün 

ayarlar baş desteğinin üst 
kısmında bulunan düğme ile 

yapılır.

YATIRMA SİSTEMİ
Süper rahat seyahatler 

için sırtlık ve koltuk 
4 farklı pozisyonda 

yatırılabilir.

BÜYÜME 
Fold & Go i-Size, çocukların 100 cm ile 150 cm arasındaki büyüme 
süreçlerine eşlik edecek şekilde tasarlanmıştır (yaklaşık 3-12 yaş)

47 cm 61 cm46/54 cm 46cm

67
/8

4 
cm

 

22
 cm

KOMPAKT OTO KOLTUĞU
Katlanabilme özelliği sayesinde Fold & Go i-size'ı katlamak ve taşımak oldukça kolaydır. Pratik 

sapıyla koltuğu kolaylıkla taşıyabilir, kullanmadığınızda bagajda saklayabilirsiniz.
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PEARL

INTRIGUE

JET BLACKRED PASSION

Grup 2-3 için seyahat esintisi. 
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Chicco BebèCare easy-tech, 2 farklı alarm seviyesi sayesinde 
çocuğun arabadaki varlığı hakkında bilgi veren evrensel çocuk 
hatırlatma aksesuarıdır. Çalışma şekli kolaydır: Tek ihtiyacınız olan 
bir akıllı telefon, Bluetooth bağlantısı ® ve BebèCare uygulamasıdır.

ONUN İÇİN GÜVENLİK, SİZİN İÇİN HUZUR

Akıllı telefonunuzla QR kodu 
okutarak oto koltuğunuzu 

nasıl monte edebileceğinizi 
öğrenebilirsiniz.

GÜVENLİ
Aksesuar evrenseldir: Hem 

piyasada mevcut koltuklarda 
hem de yeni koltuklarda, 

güvenlik özelliklerini 
değiştirmeden kullanılabilir.

BASİT
Sadece oto koltuğuna veya 
arabanın emniyet kemerine 

takın, kapatın ve işlem tamam.

HIZLI
Sistemin ilk kurulumu ve 

ayarlanması sadece birkaç 
dakika sürer.

Daha sonraki kullanımlar için, 
bağlantı tamamen otomatiktir 

- basit bir şekilde kapanır.

CHICCO BEBÈCARE 
EASY-TECH NASIL ÇALIŞIYOR 
Tek yapmanız gereken, aksesuarı 
arabanın koltuğuna veya emniyet 
kemerine bağlamak, sonrasında 
aktifleştirmek için kapatmak ve 
seyahate başlamak! Ardından, 

yolculuğunuz bittiğinde devre dışı 
bırakmak için aksesuarı açmanız 

yeterlidir.

YENİ
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0+ OTO KOLTUK AKSESUARLARI

Miinimo Bebek Arabası için 
KeyFit Adaptörü

Fully Bebek Arabası için KeyFit Adaptörü
SİYAH

Kaily Oto Koltuk için standart baza

Miinimo için Kaily oto koltuğu 
adaptörü

Multiride Bebek Arabası için Kaily 
oto koltuğu adaptörü

NOT
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NOT



Bir çocuğun hayatının ilk 36 ayının, asla tekrarı olmayan

anlarla dolu, özel bir zaman dilimi olduğunun farkındayız.

Bu nedenle, ebeveynleri desteklemek ve bu anların tamamen tadını 

çıkarabildiklerinden emin olmak için, 60 yıl boyunca her gün

tutku ve ustalıkla çalıştık.

Chicco Juvenile, Avrupa’da çocuk ürünlerinin tasarımını ve üretimini düzenleyen çocuk güvenliği 
yönetmeliklerinin sürekli gelişimi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Süregelen teknolojik gelişmelere bağlı olarak kataloğumuzun geçerlilik süresi boyunca ürünlerimizi 
değiştirmek zorunda kalabiliriz.

Bu nedenle burada verilen detaylar ve göstergeler bağlayıcı değildir.
Bebek arabası ağırlıkları aksesuarsız olarak gösterilir (güneşlik, sepet vb.).

Ayrıca, baskı işlemine bağlı olarak, renkler ve kumaş gerçek maddelere kıyasla farklı sonuçlar verebilir.
Bu katalogdaki ürünlerin bulunma durumu her zaman üretim kapasitelerimize tabidir.

Baskı 2019/2020
Artsana Group Copyright, Haziran 2019

Telif hakkı sahibinin önceden onayı alınmadığı sürece, bu katalogda yer alan resimlerin, 
fotoğrafların ve çizimlerin hiçbiri, dijital veya mekanik yöntemlerle çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya 

başkalarına iletilemez.

WWW.CHICCO.COM.TR
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Eski Üsküdar Yolu Erkut Sok. Kat:12 No:4/1 İçerenköy - İstanbul 

Tel: 0216 570 30 30     Fax: 0216 577 41 21
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