
ИНСТРУКЦИЯ  ЗА  УПОТРЕБА 

 

ДЕТСКО СТОЛЧЕ  ЗА  КОЛА  JOIE  I-ANCHOR и I-ANCHOR FIX база 

ГРУПА 0+ 

Подходящо за употреба от деца с тегло 0 – 18кг. и височина 40см. – 105см. 

(от 0 до приблизително до 4 годишна възраст) 

     

 
Поздравяваме ви, за това че вече сте част от семейството на JOIE. Развълнувани сме, че ще сме част от разходките ви с вашето дете. Използвайки 

детското столче Joie Anchor, вие разполагате с високо качество, напълно сертифициран I-size продукт.  

Внимателно прочетете тези инструкции и следвайте стъпките в тях, за да осигурите комфорт и защита на вашето дете.  

Ако искате да използвате детското столче с I-Size ISOFIX конекторите според наредба ECE R129.00, детето ви трябва да отговаря на следните условия:  

- При монтаж по посока на движението детето трябва да е с височина 71см.-105см. и тегло до 18кг. 

- При монтаж в посока обратна на движението детето трябва да е с височина 40см-105см. и тегло до 18кг. 

Този продукт представлява Универсална Интегрална обезопасяваща система (I-Size)за деца с триточков колан, одобрен според Европейските 

стандарти. Не всеки производител на автомобили отбелязва I-Size съвместимост в упътванията на автомобила. Това столче е съвместимо за употреба и 

в коли с ISOFIX система. Ако имате съмнения се консултирайте с вашия търговец или прозиводителя на столчето.  

 

Инструкциите тук показват как да използвате детското столче и базата.  

Базата отделно може да се използва с други детски столчета на Joie – Jemm и Juva. 

Преди да монтирате и използвате столчето прочетете всички инструкции.  

Запазете ги, може да ви потрябват в бъдеще. Можете да ги съхранявате в джоба в долната част на базата. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

Нито едно детско столче не може да гарантира пълна защита от нараняване в случй на инцидент. Правилната употреба на това детско столче ще 

намали риска от сериозна травма или смърт. За да не изложите вашето дете на риск, моля спазвайте инструкциите.Не правете модификации върху 

столчето и не го използвайте с части от други производители.Не използвайте столчето, ако е повредено или има липсващи части. Не обличайте детето с 

дебели/ обемисти дрехи, когато ще го поставяте в столчето. Такива дрехи могат да попречат на правилното му обезопасяване с коланите. Винаги 

проверявайте, че те не са усукани, както и че колана през кръста минава над таза и го защитава. Никога не оставяйте детето си без надзор в столчето.  

Не монтирайте столчето на седалка срещу която има въздушна възглавница, освен ако не може да се деактивира. Не използвайте детско столче втора 

употреба или такова, с чиято история не сте запознати, тъй като е възможно да има структурна повреда, която да застраши безопасността на вашето 

дете. Преди употреба не дръжте столчето под слънчеви лъчи, защото то се нагрява и ще нарани нежната детска кожа. Не използвайте столчето като 

обикновен стол, защото може да падне и да нарани детето. Не използвайте столчето без оригиналната му тапицерия. Тя важна част от защитната 

функция и не трябва да се заменя с такава от други производители. Не поставяйте нищо друго освен тапицерията в детското столче. Не оставяйте 

необезопасено столчето или други предмети в колата, защото в случай на инцидент те могат да наранят останалите пътници. Не оставяйте коланите 

или катарамата на столчето затиснати между седалките или вратите на колата. Не използвайте детско столче, ако е преживяло пътен инцидент. Трябва 

да го замените незабавно, тъй като е възможно да има невидими за окото щети. Изкарвайте столчето от колата, ако няма да го ползвате дълго време. 

За да избегнете опасността от задушаване, преди употреба махнете всички опаковъчни найлони и ги дръжте далеч от деца. Ако имате нужда от съвет 

относно  поддръжка, поправка или замяна се свържете с вашия търговец. Не поставяйте никакви предмети пред опорния крак и основата на вашето 

столче. Често проверявайте Isofix водачите за заседнали мръсотии по тях и ги почиствайте, ако се налага. Надеждността им се компрометира от прах, 

мръстотии, части от храна. Не използвайте други водачи, връзки и обезопасяване освен тези описани в инструкциите. Правилният монтаж може да се 

случи само с Isofix конекторите. Не монтирайте столчето в кола където: 

-  седалките са една срещу друга или обърнати назад 

- седалката се мърда 

В случай на инцидент най-важно е първо да се погрижите за детето.  

Информация за продукта 

 

1. Според Европейската регулация ЕCE R129.00 детското столче с основа Joie са класифицирани като Универсален Isofix продукт клас B1, D и 

трябва да се използват с ISOFIX конектори.  

2. Това детско столче е обозначено като I-Size. Одобрено за употреба според регулация ECE R129.00 в превозни средства с обозначение от 

производителя индикиращо че са съвместими с I-Size продукти.  

3. Ако имате някакви съмнения, моля свържете се с производителя или търговеца от който сте закупили столчето.  

Монтаж с I-size Isofix системата 

Столчето може да се монтира в коли с обозначение че са съвместими с I-size продукти. Столчето и основата са одобрени за използване в коли 

съвместими с Isofix система за свързване. Ако имате въпроси относно монтажа, потърсете информация в уебсайта на производителя на вашата кола 

или се консултирайте с вашия търговец.  

При монтаж напред, детето трябва да отговаря на следните условия: 

Височина: 71см. – 105см. 

Тегло: до 18кг.   



При монтаж назад, детето трябва да отговаря на следните условия: 

Височина: 40см. – 105см. 

Тегло: до 18кг. 

 

Части: 

 

1. Облегалка за глава 

2. Мека подложка за сядане 

3. Катарама 

4. Регулатор 

5. Каишка за регулиране на колните 

6. Индикатор на детското столче 

7. Индикатор на опорния крак 

8. Опорен крак 

9. Бутон за регулиране на опорния крак 

10. Бутон за отключване на столчето 

11. Бутон за регулиране на наклона 

12. Бутон за регулиране на коланите 

13. Мека подложка за чатала 

14. Мека подложка на раменните колани 

15. Мека подложка за новородено 

16. Предпазен борд 

17. ISOFIX конектор 

18. ISOFIX водачи 

19. Бутон за регулиране височината на облегалката за глава 

 

Уверете се, че при вас няма липсващи части. Ако нещо липсва се свържете с вашия търговец. 

 

 

Обърнете внимание преди монтажа:    

 

Това детско столче е подходящо за превозни средства с I-Size ISOFIX водачи (2). 

Не монтирайте столчето в коли, чиито седалки са обърнати настрани или назад (3). Не монтирайте столчето на 

пътническата седалка до шофьора, където има активна въздушна възглавница. Това може да доведе до сериозна 

травма или смърт в случай на инцидент. Препоръчваме ви да го монтирате на задната седалка, обърнато назад.  

Не монтирайте столчето върху седалки, които са нестабилни и се движат по време на монтаж. 

 

 

 

 

Избор на режим на монтаж 

 

Големина на детето Режим на монтаж  Монтаж  Препоръчителна 
възраст  

Позиция на 
наклон на 
столчето 

40см. – 105см. /  
до 18кг. 

Режим Бебе 

 

Приблизително  
до 4 годишна възраст 

1 - 7 

71см. – 105см. /  
До 18кг. 

Режим Малко дете 

 

Приблизително  
от 1 до 4 годишна 
възраст 

 1 - 7 

 

 

Използване на меката подложка за новородено 

 

Режим Монтаж Използване на меката 
подложка за новородено 



Режим Бебе 

 

 
 
Използвайте меката 
подложка за бебета под 
60см. 

Режим Малко дете 

 

 
 
Не използвайте меката 
подложка 

 

 

 
Стъпка 1: Монтаж на основата 

    Отваряне на опаковката 

1. Изкарайте столчето от опаковката му (4). 

2. За да освободите столчето го издърпайте нагоре, натискайки бутона за освобождаване (5 & 6). 

Монтаж на I-Size ISOFIX системата 

1. Изкарайте опорния крак от опаковката(7). 

Сложете базата върху седалката на колата. Натиснете бутона позволяващ разпъване на опорния крак до пода на колата (8). Когато 

индикатора на опорния крак покаже зелено, значи че е инсталиран успешно. Червено значи че инсталирането е неправилно (9). Опорния 

крак има 14 позиции. Уверете се, че долната му част е в пълен контакт с пода на колата. При инцидент той се отмества леко от мястото си. 

Това е т.н. буферна зона, с цел защита. 

2. Свържете ISOFIX водачите с ISOFIX приемната част (10). ISOFIX водачите защитават от разкъсване тапицерията на колата.  

3. Можете да въртите ISOFIX конекторите на 180 градуса, докато посочат посоката на ISOFIX водачите.  (10 & 11). 

4. Вкарайте ги едно в друго, докато се чуе изщракване (12). Индикатора и на двата ISOFIX конектора трябва да са зелени, което показва 

правилно инсталиране (12.1). Уверете се, че базата е стабилна, като се опитате да я издърпате с конекторите. 

5. Монтираната основа е показана на фиг. 13. ISOFIX конекторите трябва да са свързани и заключени в приемащата им част, a индикатора на 

опорния крак трябва да е зелен, което показва правилен монтаж.  

6. При монтиране на столчето може да избирате между режим Бебе или Режим Малко дете.  

7. За да махнете основата я плъзнете в обратна посока докато натискате бутоните на ISOFIX конекторите(14).  

 

Стъпка 2:  Монтиране на корпуса на столчето в основата 

Режим Бебе (монтиране в посока обратна на движение) 

Височина на бебето: 40см. – 105см. и тегло под 18кг.  

Позиция на наклон 1 – 7 

Монтирайте базата на седалката, след което монтирайте корпуса и сложете детето в столчето. Най-удобно за монтаж е ако корпуса е в 

позиция на наклон 7.  



1. Натиснете столчето към базата(15). Ако столчето е стабилно индикатора му трябва да показва зелено. Ако има проблем ще показва 

червено (16.1). За да сте сигурни, че е стабилно, опитайте се да повдигнете столчето. Уверете се, че няма разстояние между седалката 

на колата и долната част на базата.  

Меката подложка за новородено служи за защита на бебето. Използвайте я за бебета под 60см. Тя включва подложка за глава и меки 

вътрешни възглавнички.  

Монтирайте базата върху седалката на колата, след това монтирайте корпуса, след което поставете детето в столчето. Проверете дали 

раменните колани са на подходящата височина.  

Когато махате вътрешната подложка от пяна намираща се отзадната страна на меката подложка я съхранявайте на място недостъпно за 

деца.  

Преди да я използвате пак, не забравяйте да я вкарате отново (17). 

2. Използвайте предпазния борд 

Вкарайте предпазния борд в дупките в предната част на столчето. Когато червената му зона се вклини в дупките, значи предпазния борд е 

вкаран напълно (19, 20).  

Винаги използвайте предпазен борд, когато столчето е монтирано по посока обратна на движението. Ако не го използвате, съхранявайте го 

грижливо.  

              Обезопасяване на детето  

1. Натиснете бутона за регулиране на коланите в долната част на столчето и нагласете коланите на нужната за детето височина (21). 

2. Натиснете червения бутон на катарамата, за да я отключите (22).  

3. Ако е нужно използвайте меката подложка за новородено, прекарайте раменните и колана през таза през правилните места.  

4. Поставете детето в столчето и прекарайте раменните коланите под раменете му. Проверете отново дали са с правилно регулирана 

дължина. Разстоянието между детето и коланите трябва да е не повече от дебелината на ръката ви.  

5. Закопчейте коланите заключвайки катарамата.  
 

               Режим Малко Дете 
Столчето се монтира по посока на движението/ напред 

Височина на детето 71см. – 105см. и тегло до 18кг.  

Позиция на наклон 1 – 7 

Монтирайте основата на седалката, монтирайте корпуса върху основата, поставете детето в столчето.  

Най-удобна при монтаж е позиция N7. 

1. Натиснете столчето към базата (28). Ако е стабилно и правилно монтирано, индикатора му е зелен. Ако е червен, значи има някакъв проблем 

(29.1). За да се уверите, че е стабилно, опитайте се да ги повдигнете от базата. Уверете се, че няма разстояние между седалката на колата и 

долната част на базата.  

2. Ако искате да освободите столчето от този режим, натискайки централния бутон за освобождаване на столчето го издърпайте нагоре. 

Обезопасяване на детето: Не използвайте меката подложка за новородено, когато столчето е в режим Малко Дете. Монтирайте базата върху 

седалката на колата, монтирайте корпуса и сложете детето в столчето. Проверете дали раменните колани са с подходяща дължина. Регулирайте ги с 

бутона за регулиране на коланите (21). Отключете катарамата като натиснете червения и бутон отдолу (22). Оставете лявата и дясната страна на колана 

от двете страни на столчето (30). Поставете детето в столчето. Проверете отново дали дължината на раменните колани е подходяща за височината на 

вашето дете. Заключете катарамата (31). Ако е нужно регулирайте дължината на коланите през ремъка за регулиране (31). Разстоянието между детето 

и раменните колани не трябва да е повече от дебелината на ръката ви. Ако искате да освободите столчето от този режим, натискайки централния бутон 

за освобождаване на столчето го издърпайте нагоре. 

Регулиране на наклона 
Натиснете бутона за регулиране на наклона (32.1) и регулирайте столчето до желания наклон (32.2). Възможните позиции и в двата режима са 7 и са 

показани на фиг. 33 и 34. След това проверете отново стабилността на опорния крак.  

Регулиране на височината  
На облегалката за глава и раменните колани След като регулирате облегалката за глава до желаната височина, проверете дали и раменните колани са 

съответно регулирани (31). Натиснете бутона за регулиране и дърпайте нагоре или натиснете надолу облеглката в зависмост от желанието (35.1). При 

попадане в позиция ще чуете изщракване. Имате 7 позиции за избор (35). 

Махане на тапицерията на столчето Натиснете червения бутон и отключете катарамата на колана (22). Махнете меката подложка за новородено и 

подложката между чатала. Откопчейте лентата за пристягане на тапицерията на облегалката за глава и я махнете. (37). Откопчайте и тапицерията на 

седалката на столчето, измъкнете я от катарамата (38). 

Указания за профилактика, поддръжка и почистване  След като махнете пяната от меката подложка я съхранявайте на място недостъпно за 

деца. Тапицерията се пере с хладка вода под 300С. Не гладете. Не ползвайте белина или химическо чистене. Не използвайте силни/ концентрирани 

почистващи препарати, газ или други разтворители за почистване на столчето или базата. При сушене на ръка не усуквайте . Не сушете в сушилня, а 

свободно и на сянка. Ако столчето не се използва дълго време, го изкрайте от колата и съхранявайте на хладно и сухо място без достъп от деца.  

 

Производител:             

                                                       

 

                                                                 

                                
Вносител:  
Раяленд ООД,  
 гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 39 
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www.rayatoys.com 
 

 


