
2. IEVADS
Priecājamies, ka mūsu bērnu sēdeklītis drīkst rūpēties par jūsu mazuļa drošību 
viņa jaunajā dzīves posmā.

Lai varētu pareizi pasargāt jūsu bērnu, bērnu sēdeklītis noteikti jālieto un jā-
uzstāda tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā.

Ja jums ir jautājumi par lietošanu, sazinieties ar mums:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany 

Tālr.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299 
Fakss: +49 (0) 8221 3670 -210
E-pasts: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

Britax Childcare
BritaxExcelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

Tālr.: +44 (0) 1264 333343
Fakss: +44 (0) 1264 334146
E-pasts: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

Šajā instrukcijā izmantotie simboli:

Simbols Signālvārds Skaidrojums

 BĪSTAMI! Smagu ievainojumu risks

 BRĪDINĀJUMS! Vieglu ievainojumu risks

 PIESARDZĪBU! Bojājumu risks

 PADOMS! Lietderīgi norādījumi

Secīgi veicamās darbības ir numurētas.
Piemērs. 
1. Nospiediet pogu...  

Drošības jostu krāsas
Pārskatāmības labad katra automašī-
nas drošības jostas ir attēlota citā krā-
sā. Diagonālā josta 16  ir attēlota tumši 
sarkanā krāsā un gurnu josta 15  – gaiši 
sarkanā krāsā. Bērnu sēdeklīša jostu 
vadotnes attēlotas, izmantojot tādu 
pašu krāsu shēmu.

16

15

3. SERTIFIKĀCIJA 

BRITAX RÖMER 
Bērnu sēdeklītis

Pārbaude un sertifikāts
saskaņā ar ECE* R 44/04

Grupa Ķermeņa svars
KIDFIX² R
KIDFIX² S II + III no 15 līdz 36 kg

* ECE = drošības aprīkojuma Eiropas standarts

Bērnu sēdeklītis ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstīgi prasībām Eiro-
pas standartā par bērnu drošības ierīcēm (ECE R 44/04). Marķējums E (aplī) un 
sertifikāta numurs ir norādīti oranžajā sertifikācijas etiķetē (uzlīme uz bērnu sē-
deklīša).

 BĪSTAMI! Sertifikāts zaudē spēku, tiklīdz jūs veicat bērnu sēdeklīša izmaiņas.  
Izmaiņas drīkst veikt tikai ražotājs. Bērnu sēdeklīti var izmantot gan ar Secure-
Guard, gan bez tā.  

  BRĪDINĀJUMS!  KIDFIX² R un KIDFIX² S drīkst izmantot tikai bērna drošai 
pārvadāšanai automašīnā. To nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mājās kā 
sēdekli vai rotaļlietu.

 BĪSTAMI! Bērna vai bērnu sēdeklīša fiksēšanai nekādā gadījumā neizmanto-
jiet 2 punktu drošības jostu. Ja bērns sēdeklītī tiek piesprādzēts tikai ar 2 punktu 
drošības jostu, satiksmes negadījumā bērns var tikt smagi savainots vai pat iet 
bojā.

4. IZMANTOŠANA AUTOMAŠĪNĀ  
Ievērojiet bērnu drošības sistēmu lietošanas norādījumus automašīnas lie-
tošanas rokasgrāmatā. Bērnu sēdeklīti iespējams izmantot automašīnās, kurās 
ir ISOFIX fiksācijas sistēmas (skatīt tipu sarakstu), un automašīnās ar 3 pun-
ktu drošības jostu. 
Informāciju par sēdekļiem, uz kuriem atļauts uzstādīt bērnu sēdeklīšus, kas pa-
redzēti svara grupai no 15 līdz 36 kg, skatiet jūsu automašīnas lietošanas ro-
kasgrāmatā. 
KIDFIX² R un KIDFIX² S ir sertificēti diviem dažādiem montāžas veidiem:
Simbols Uzstādīšanas veids Atļaujas veids

Ar ISOFIT fiksēšanas svirām ISOFIX stiprinājuma 
punktos automašīnā. Ņemiet vērā automašīnu tipu 
sarakstu.

daļēji universāls a)

Ar automašīnas 3 punktu drošības jostu universāls 

a)  Tas nozīmē, ka bērnu sēdeklīti drīkst izmantot vienīgi automašīnās, kas minētas pievienotajā au-
tomašīnu tipu sarakstā. Šis tipu saraksts tiek atjaunināts atbilstīgi jaunākajam tehniskās attīstības 
līmenim. Jaunāko versiju varat saņemt pie mums vai www.britax-roemer.com

Atļautie bērnu sēdeklīša izmantošanas veidi:

braukšanas virzienā jā
pretēji braukšanas virzienam nē 1)

ar 2 punktu drošības jostu nē
ar 3 punktu drošības jostu 2) jā
ar ISOFIX stiprināšanas 
punktiem (starp sēdvirsmu un 
atzveltni)

jā

blakussēdētāja sēdeklī jā 3)

aizmugurējos malējos sēdekļos jā
aizmugurējā vidējā sēdeklī 
(ar 3 punktu drošības jostu) jā 4) 

1)  Izmantošana automašīnas sēdeklī, kas ir vērsts pretēji braukšanas virzienam (piem., minivenā, 
mikroautobusā), ir atļauta vienīgi tad, ja tā ir atļauts pārvadāt arī pieaugušos. Uz sēdekli nedrīkst 
iedarboties drošības spilvens.

2)  Drošības jostai jābūt sertificētai saskaņā ar ECE R 16 (vai tam pielīdzināmu standartu), piem., atpa-
zīstamai pēc ierāmēta „E”, „e” uz drošības jostas pārbaudes etiķetes.

3)  Ja ir priekšējais drošības spilvens, atbīdiet sēdekli maksimāli tālu uz aizmuguri; ievērojiet norādīju-
mus automašīnas lietošanas rokasgrāmatā.

4) Nav iespējams izmantot, ja ir tikai 2 punktu drošības josta.

15 – 36 kg

www.britax-roemer.com
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Lietošanas instrukcija 

KIDFIX² R
KIDFIX² S

15 kg – 36 kg
(apm. 4 – 12 gadi)

 Veltiet pietiekami daudz laika, lai rūpīgi izlasītu tālākos norādījumus, un vien-
mēr uzglabājiet šos norādījumus pieejamus paredzētajā nodalījumā bērnu sē-
deklītī. Nododot sēdeklīti trešajām personām, nododiet arī šo instrukciju!

 BĪSTAMI! Bērna aizsardzībai:
• Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas pārsniedz 

10 km/h, bērnu sēdeklītis varētu būt bojāts, lai gan bojājumi var nebūt acīmre-
dzami. Šādā gadījumā bērnu sēdeklītis ir jānomaina. Lūdzu, utilizējiet sēdeklīti 
atbilstīgi noteikumiem.

• Bojājumu gadījumā (piem., ja sēdeklītis ir nokritis zemē) lieciet bērnu auto sē-
deklīti rūpīgi pārbaudīt.

• Regulāri pārbaudiet, vai svarīgākās detaļas nav bojātas. Pārliecinieties, ka it 
īpaši visas mehāniskās detaļas darbojas nevainojami.

• Nekad neeļļojiet vai neieziediet bērnu sēdeklīša detaļas.
• Nekad neatstājiet automašīnā bez uzraudzības sēdeklītī piesprādzētu bērnu.
• Ļaujiet bērnam iekāpt automašīnā un izkāpt no tās tikai ietves pusē.
• Kamēr bērnu sēdeklītis netiek izmantots, pasargājiet to no intensīvu saules 

staru iedarbības. Bērnu sēdeklītis tiešā saules staru iedarbībā var ļoti sakarst. 
Bērna āda ir jutīga, un karsts sēdeklītis to var savainot.

• Jo stingrāk josta pieguļ bērna ķermenim, jo labāka ir aizsardzība. Tāpēc zem 
jostas nevelciet bērnam biezas drēbes.

• Ilgstošu braucienu laikā regulāri apstājieties, lai bērns varētu izskrieties un pa-
rotaļāties.

 BĪSTAMI! Visu automašīnas pasažieru drošībai:
Nenostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki ārkārtas bremzēšanas vai sa-
tiksmes negadījuma laikā var ievainot pārējos līdzbraucējus. Tāpēc vienmēr seko-
jiet, lai ...
• automašīnas sēdekļu atzveltnes būtu nofiksētas, piem., atlokāmie aizmugures 

sēdekļi būtu nofiksēti,
• automašīnā (piem., uz aizmugurējā plaukta) būtu nostiprināti visi priekšmeti, 

kas ir smagi vai ar asām malām,
• visi cilvēki automašīnā būtu piesprādzējušies,
• sēdeklītis automašīnā vienmēr būtu nostiprināts, arī tad, ja netiek vests bērns.

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI  BRĪDINĀJUMS! Bērnu sēdeklīša droša lietošana:
• Nekādā gadījumā, arī izmēģināšanai, nelietojiet brīvi stāvošu sēdeklīti.
• Atgāžot atzveltni 12 , zonā starp atzveltni 12  un sēdvirsmu 09  nekas nedrīkst 

atrasties. Jūs vai bērns var, piem., iespiest un ievainot pirkstus.
• Lai novērstu bojājumu iespējamību, raugieties, lai bērnu sēdeklītis netiktu 

iespiests starp cietiem priekšmetiem (automašīnas durvis, sēdekļa vadot-
nes utt.).

• Kamēr neizmantojat bērnu sēdeklīti, glabājiet to drošā vietā. Nenovietojiet uz 
sēdeklīša smagus priekšmetus un neglabājiet to tieši blakus siltuma avotiem 
vai tiešos saules staros.

 PIESARDZĪBU! Automašīnas aizsardzībai:
• Atsevišķi automašīnu sēdekļu pārsegi ir izgatavoti no jutīga materiāla (piemē-

ram, velūra, ādas utt.), un bērnu sēdeklītis uz tiem var radīt nodilumu. Lai no-
drošinātu autosēdekļu pārvalku optimālu aizsardzību, iesakām izmantot bērnu 
sēdeklīšu paliktņus BRITAX RÖMER, kas ir pieejami mūsu piederumu klāstā.

5. KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
Izmantojiet tikai BRITAX RÖMER oriģinālos sēdekļa rezerves pārvalkus — sēdekļa 
pārvalks ir sēdeklīša neatņemama sastāvdaļa, un tam ir svarīga nozīme sistēmas 
nevainojamas darbības nodrošināšanā. Rezerves pārvalki ir pieejami pie speciali-
zētā tirgotāja.
• Pārvalku var noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā (30 °C) saudzējošā 

režīmā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas līdzekli. Ievērojiet norādījumus uz 
pārvalka mazgāšanas etiķetes.

• Plastmasas detaļas var tīrīt ar ziepjūdeni. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas lī-
dzekļus (piem., šķīdinātājus).

  BĪSTAMI! Bērnu sēdeklīti nedrīkst izmantot bez pārvalka.

Sēdekļa pārvalka novilkšana

1. Pārbīdiet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā 
pozīcijā.

2. Atāķējiet pārvalka āķus 19  atzveltnes aizmugurē.

3. Novelciet pārvalka augšējo daļu un atlociet to uz priekšu 
sēdekļa virsmas virzienā.

4. Atāķējiet pārvalka āķus 19  atzveltnes priekšpusē un abās 
sēdekļa virsmas pusēs un izņemiet no sēdvirsmas priekš-
puses plastmasas plāksnītes. 

5. Novelciet pārvalku no sēdekļa virsmas.

Galvas balsta pārvalka novilkšana
1. Atāķējiet pārvalka cilpas 20  atzveltnes aizmugurē.

2. Atāķējiet pārvalka āķus 19  atzveltnes priekšpusē.

3. Noņemiet galvas balsta 22  pārvalku, šim nolūkam atāķē-
jot abus āķus galvas balsta apakšpusē.

 ► Tagad varat pārvalku mazgāt. Ievērojiet norādījumus uz 
pārvalka mazgāšanas etiķetes.

Pārvalka uzvilkšana
Lai uzvilktu pārvalku, izpildiet minētās darbības pretējā secībā.
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6. GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA 

22

1. Satveriet regulēšanas sviru 10  galvas balsta 22  aizmu-
gurē un pavelciet to uz augšu. Tagad galvas balsts ir 
atbloķēts.

2. Tagad atbloķēto galvas balstu 22  varat pārbīdīt vajadzī-
gajā augstumā. Tiklīdz regulēšanas svira 10  tiek atlaista, 
galvas balsts 22  nofiksējas.

3. Novietojiet bērnu sēdeklīti automašīnas sēdeklī.

4. Iesēdiniet bērnu sēdeklītī un pārbaudiet augstumu. At-
kārtojiet šīs darbības, kamēr galvas balsts 22  ir vajadzī-
gajā augstumā.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA:

Lai atsprādzētu bērnu, nospiediet jūsu automašīnas drošības jostas fiksatora 
atbloķēšanas taustiņu.

06 07

7. SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA 

 BĪSTAMI! Arī tad, ja nevedat bērnu, bērnu sēdeklītim automašīnā vienmēr 
jābūt nostiprinātam.

ATZVELTNES PIESTIPRINĀŠANA:
4. Veiciet 9.1. nodaļā „Atzveltnes noņemšana“ norādītos soļus no 1 līdz 7 pre-

tējā secībā. 

Ievērojiet jūsu valstī piemērojamos noteikumus par utilizāciju.

Iesaiņojuma utilizācija Konteiners kartonam
Sēdeklīša pārvalks Pārējie atkritumi, termiskā pārstrāde
Plastmasas detaļas Atbilstīgi apzīmējumam – attiecīgajā 

konteinerā
Metāla detaļas Konteiners metālam
Jostu lentes Konteiners poliestera materiāliem
Sprādzes un mēlītes Pārējie atkritumi

8. Uzstādīšana ar atzveltni

Bērnu sēdeklītis ar ISOFIT fiksācijas svirām 05  tiek uzstādīts automašīnā. Pēc 
tam bērns tiek piesprādzēts bērnu sēdeklītī ar automašīnas 3 punktu drošības 
jostu. 

1. Ja jūsu automašīnas standarta aprīkojumā nav iekļautas ISOFIX stiprināšanas 
vadotnes, nostipriniet abas sēdeklīša komplektā iekļautās vadotnes* 02  ar at-
vērto daļu uz augšu automašīnas divos ISOFIX stiprināšanas punktos 01 .

   PADOMS! ISOFIX stiprināšanas punkti atrodas starp automašīnas sēdekļa 
virsmu un atzveltni.

*  Stiprināšanas vadotnes atvieglo bērnu sēdeklīša uzstādīšanu, izmantojot ISOFIX stiprināšanas punk-
tus, un novērš automašīnas sēdekļu pārvalku bojājumus. Kamēr tās netiek izmantotas, noņemiet un 
uzglabājiet tās drošā vietā. Automašīnās ar nolokāmu atzveltni stiprināšanas vadotnes ir jānoņem 
pirms atzveltnes nolocīšanas. Jebkādi iespējamie darbības traucējumi parasti ir saistīti ar stiprināša-
nas vadotnēs vai āķos nokļuvušiem netīrumiem vai svešķermeņiem. Lai novērstu šāda veida problē-
mas, iztīriet netīrumus vai svešķermeņus.

Ar ISOFIT + ATZVELTNI8.1.

01 02

0706

05
08

5. Abās sēdeklīša pusēs spiediet zaļo drošības pogu 07  un 
sarkano atbloķēšanas pogu 06  vienu pret otru. Tādējādi 
abi ISOFIT fiksēšanas sviru 05  āķi atveras un ir gatavi 
darbam.

4. Turiet nospiestu ISOFIT iestatīšanas taustiņu 08  un pilnī-
bā izbīdiet ISOFIT fiksēšanas sviras 05 .

6. Novietojiet bērnu sēdeklīti braukšanas virzienā uz auto-
mašīnas sēdekļa, kas ir sertificēts šāda veida izmantoša-
nai. Raugieties, lai atzveltne 12  plakaniski piegulētu auto-
mašīnas sēdekļa atzveltnei.

02 05

08
07

7. Novietojiet abas ISOFIT fiksēšanas sviras 05  tieši pretī 
abām stiprināšanas vadotnēm 02 .

8. Iebīdiet abas ISOFIT fiksēšanas sviras 05  stiprināšanas 
vadotnēs 02 , līdz ISOFIT fiksēšanas sviras 05  abās pu-
sēs nofiksējas ar dzirdamu klikšķi.

   BĪSTAMI! Lai bērnu sēdeklītis būtu nostiprināts 
pareizi, abās pusēs jābūt redzamai zaļajai drošības 
pogai 07 .

9. Turiet nospiestu ISOFIT iestatīšanas taustiņu 08  un bīdiet 
bērnu sēdeklīti maksimāli tālu uz aizmuguri. 

10. Pakratiet bērnu sēdeklīti, lai pārliecinātos, ka tas ir droši 
nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet, vai drošības pogas 07  
abās pusēs ir pilnībā zaļas.

11. Veiciet 8.3. nodaļā „BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA BĒRNU 
SĒDEKLĪTĪ AR ATZVELTNI“ norādītās darbības.

22

19

03 16

10 22

05

02

07

Pareizi iestatīts galvas balsts 22  nodrošina diagonālās jostas 16  optimālu novieto-
jumu un garantē vislabāko bērna aizsardzību. Galvas balstam 22  jābūt iestatītam 
tā, lai starp bērna pleciem un galvas balstu 22  vēl būtu brīva vieta divu pirkstu 
platumā.

Galvas balsta augstuma pielāgošana bērna augumam:

2. Pārbīdiet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.
3. Veiciet 6. nodaļā „GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA“ norādītās darbības.

1.  Nospiediet automašīnas drošības jostas fiksatora atbloķēša-
nas taustiņu.

2.  Atveriet tumši sarkano jostas turētāju 03 , paspiežot taustiņu 
jostas turētājā 03  atpakaļ, un izņemiet diagonālo jostu 16 .   
 

Tikai A uzstādīšanas veidam (ISOFIT):

3.  Lai ISOFIT stiprinājumu atbrīvotu, vienu pret otru spiediet 
zaļo drošības pogu 07  un sarkano atbloķēšanas pogu 06  
vispirms vienā, pēc tam otrā pusē.

 ►Tagad bērnu sēdeklīti iespējams izņemt.  

SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA:
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 Lai pārliecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, 
vai ...

 ► bērnu sēdeklītis abās pusēs ar ISOFIT fi ksācijas svirām 05  ir nofi ksēts ISOFIT 
stiprināšanas punktos 01  un vai abas drošības pogas 07  ir pilnībā zaļas,

 ► gurnu josta 15  abās sēdvirsmas pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas 
vadotnēs 04 ,

 ► gurnu josta 15  ir ievietota gaiši sarkanajā SecureGuard 13 ,  
 ► diagonālā josta 16  automašīnas drošības jostas fi ksatora pusē 18  arī ir 

ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē 04 ,
 ► diagonālā josta 16  ir ievietota galvas balsta tumši sarkanajā jostas turētājā 03 ,
 ► diagonālā josta 16  ir vērsta slīpi uz aizmuguri,

 ► jostas ir nospriegotas un nav sagriezušās,
 ► automašīnas drošības jostas fi ksators 18  nav ievietots sēdvirsmas gaiši 

sarkanajā jostas vadotnē 04 .

 BĪSTAMI! Ja bērns mēģina atvērt ISOFIT drošības pogas 07  vai automašīnas 
drošības jostas fi ksatoru 18  vai ievietot diagonālo jostu 16  gaiši sarkanajā Secure-
Guard 13 , pēc iespējas ātrāk apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdeklītis 
ir pareizi nostiprināts un bērns tajā ir pareizi piesprādzēts. Paskaidrojiet bērnam, 
kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA: 
Lai atsprādzētu bērnu vai izņemtu bērnu sēdeklīti, veiciet 7. nodaļā “SĒDEKLĪŠA 
IZŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA” norādītās darbības.

Ar 3 PUNKTU DROŠĪBAS JOSTU + ATZVELTNI8.2.

12

Veiciet 6. nodaļā „GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA” norādītās 
darbības.

1. Novietojiet bērnu sēdeklīti automašīnas sēdeklī. 
Raugieties, lai atzveltne 12  plakaniski piegulētu automa-
šīnas sēdekļa atzveltnei.

   PADOMS! Ja automašīnas sēdekļa atzveltnes galvas 
balsts traucē, tas jānoņem un droši jānovieto automa-
šīnā.

2. Veiciet 8.3. nodaļā „BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA BĒRNU 
SĒDEKLĪTĪ AR ATZVELTNI“ norādītās darbības.

 Lai pārliecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, 
vai ...

 ► bērnu sēdeklītis ir droši nostiprināts,
 ► gurnu josta 15  abās sēdvirsmas pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas 

vadotnēs 04 ,
 ► gurnu josta 15  ir ievietota gaiši sarkanajā SecureGuard 13 , 
 ► diagonālā josta 16  automašīnas drošības jostas fi ksatora pusē 18  arī ir 

ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē 04 ,
 ► diagonālā josta 16  ir ievietota galvas balsta tumši sarkanajā jostas turētājā 03 ,
 ► diagonālā josta 16  ir vērsta slīpi uz aizmuguri,
 ► jostas ir nospriegotas un nav sagriezušās,
 ► automašīnas drošības jostas fi ksators 18  nav ievietots sēdvirsmas gaiši 

sarkanajā jostas vadotnē 04 .

 BĪSTAMI! Ja bērns mēģina atvērt automašīnas drošības jostas fi ksatoru 18  vai 
ievietot diagonālo jostu 16  gaiši sarkanajā SecureGuard 13 , pēc iespējas ātrāk ap-
turiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdeklītis ir pareizi nostiprināts un bērns 
tajā ir pareizi piesprādzēts. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt 
viņa rīcība.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA: 
Lai atsprādzētu bērnu vai izņemtu bērnu sēdeklīti, veiciet 7. nodaļā “SĒDEKLĪŠA 
IZŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA” norādītās darbības.

BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA BĒRNU SĒDEKLĪTĪ AR 
ATZVELTNI8.3.

1.  KIDFIX² S
Izskrūvējiet SICT 23  pretēji pulksteņrādītāja kustības vir-
zienamuz āru (automašīnas durvīm tuvākajā pusē), līdz 
tas ir 5 mm atstatumā no automašīnas durvīm vai maksi-
māli izskrūvēts. 

23

18

 Visi varianti:
Izvelciet automašīnas drošības jostu un pa priekšpusi 
pārlieciet to pāri bērnam līdz automašīnas drošības jostas 
fi ksatoram 18 .

   BĪSTAMI! Raugieties, lai automašīnas drošības josta 
nebūtu sagriezusies, jo tādējādi nebūs iespējams garantēt 
drošības sistēmas pilnvērtīgu darbību. 

2. Nofi ksējiet sprādzes mēlīti automašīnas drošības jostas 
fi ksatorā 18 , līdz dzirdams klikšķis.
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3. Ielieciet diagonālo jostu 16  un gurnu jostu 15  automašī-
nas drošības jostas fi ksatora pusē 18  sēdvirsmas gaiši 
sarkanajā jostas vadotnē 04 .

 BĪSTAMI! Automašīnas drošības jostas fi ksators 18  
nedrīkst atrasties starp gaiši sarkano jostas vadotni 04  
un roku balstu.

4. Tieši tāpat ielieciet gurnu jostu 15  gaiši sarkanajā vadot-
nē 04  sēdvirsmas otrā pusē.

 BĪSTAMI! Gurnu josta 15  abās pusēs jāpārliek iespē-
jami zemu pāri bērna gurniem.

5. Ievietojiet gurnu jostu 15  gaiši sarkanajā SecureGuard 13 .

 BĪSTAMI! Neievietojiet diagonālo jostu 16  gaiši 
sarkanajā SecureGuard 13  .

6. Ievietojiet diagonālo jostu 16  tumši sarkanajā jostas turē-
tājā 03  galvas balstā 22 , līdz tā pilnīgi un nesagriezusies 
atrodas jostas turētājā 03 .

   PADOMS! Ja atzveltne 12  aizsedz jostas turētāju 03 , va-
rat pacelt augstāk galvas balstu 22 . Tagad diagonālo jos-
tu 16  var viegli ievietot. Tagad iestatiet galvas balstu 22  
atpakaļ pareizajā augstumā. Pārliecinieties, ka jostas tu-
rētāja 03  poga ir pilnībā aizvērtā stāvoklī. 

7. Pārliecinieties, ka diagonālā josta 16  iet pāri jūsu bērna at-
slēgas kaulam un nepieguļ kaklam. 

   PADOMS! Galvas balsta 22  augstumu vēl varat pieregulēt 
arī automašīnā. 

 BĪSTAMI! Diagonālajai jostai 16  jābūt vērstai slīpi uz 
aizmuguri. Jostas novietojumu varat regulēt ar regulējamo 
automašīnas jostas augstuma regulatoru.

 BĪSTAMI! Diagonālā josta 16  nedrīkst būt vērsta uz 
priekšu uz automašīnas jostas virziena mainītāju. Šādā 
gadījumā bērnu sēdeklīti izmantojiet tikai aizmugurējā sē-
deklī.

8. Nospriegojiet automašīnas drošības jostu, pavelkot aiz 
diagonālās jostas 16 .

9. Veiciet 8. nodaļā „Lai pārliecinātos par bērna drošību, 
pirms katra brauciena pārbaudiet, vai ...“ norādītās dar-
bības.
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9. IZMANTOJOT KA SĒDVIRSMU

ATZVELTNES NOŅEMŠANA9.1.

1. Novietojiet sēdeklīti uz horizontālas virsmas.
2. Atveriet glabāšanas nodalījuma vāciņu 25  sēdekļa pa-

augstinājuma apakšpusē un izņemiet Torx skrūvgriezi.

5. Atskrūvējiet atzveltnes 12  4 Torx skrūves. 

6. Spiediet sēdvirsmu 09  atzveltnes 12  virzienā, kamēr at-
vienojas savienojums.  

3. Paceliet atzveltnes pārvalku 12  un pārlociet to uz priekšu 
pāri. 

4. Paceliet sēdvirsmas pārvalku 09  un atlociet to uz aizmu-
guri.

12
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 Bērnu sēdeklīti 3. vecuma grupai (no 22 līdz 36 kg) var izmantot arī bez atzvelt-
nes kā sēdekļa paaugstinājumu. Turpmāk aprakstīts, kā noņemt un uzstādīt atz-
veltni. Jums būs nepieciešams komplektā iekļautais Torx skrūvgriezis TX20. BRI-
TAX RÖMER iesaka izmantot sēdeklīti ar atzveltni, jo, saņemot triecienu no 
sāniem, tā jūsu bērnu pasargās vislabāk. Izmantojot bez atzveltnes, pietiekama 
aizsardzība sānu sadursmes gadījumā ir nodrošināta tikai sēdvietās ar aizkaru tipa 
sānu drošības spilveniem. Lai saņemtu informāciju par jūsu automašīnas aprīkoju-
mu, sazinieties ar automašīnas ražotāju. 

 BĪSTAMI! Izmantojiet izstrādājumu tikai kā sēdekļa paaugstinājumu 3. vecuma 
grupai (no 22 līdz 36 kg) un, ja jūsu bērna augums pārsniedz 125 cm. Visām citām 
vecuma grupām izstrādājums jāizmanto ar atzveltni.
Mēs iesakām sēdeklīti ar atzveltni izmantot iespējami ilgi un kā sēdekļa paaugsti-
nājumu izmantot ātrākais no 135 cm auguma.

7. Lai skrūves nepazustu, ieskrūvējiet visas 4 skrūves atpa-
kaļ tām paredzētajās atverēs atzveltnē 12 .

8. Pavelciet sēdvirsmas pārvalku 09  uz aizmuguri un ieāķē-
jiet caurspīdīgo plastmasas detaļu tai paredzētajā padzi-
ļinājumā. 

Dažos automašīnu modeļos diagonālā josta 16  nav ideāli novietojama pāri 
jūsu bērna plecam. Izmantojot sēdeklīti kā sēdekļa paaugstinājumu, vienmēr 
pārbaudiet, vai diagonālā josta 16  atrodas tai paredzētajā zonā. Ja diagonālā 
josta 16  neatrodas tai paredzētajā (zaļajā) zonā, papildus jāizmanto elastīgā 
jostas vadotne 24 .

 

Elastīgās jostas vadotnes uzstādīšana – piestiprināšana ar ISOFIT fi ksācijas 
svirām

ELASTĪGĀS JOSTAS VADOTNES IZMANTOŠANA9.2.

16 16

1. Atveriet glabāšanas nodalījuma vāciņu 25  sēdvirsmas 
apakšpusē 09  un izņemiet elastīgo jostas vadotni 24 .

2. Aizveriet glabāšanas nodalījuma vāciņu 25 .

3. Uzvelciet metāla stiprinājumu 26  uz ISOFIX fi ksācijas svi-
ras 27 , kas atrodas automašīnas drošības jostas fi ksato-
ra pusē. 

4. Novietojiet elastīgās jostas vadotnes 24  stiprināšanas 
skavu 28  uz sēdekļa sēdvirsmas 09 .

5. Veiciet uzstādīšanas veida aprakstā 9.3. PIESTIPRINĀ-
ŠANA AR ISOFIT FIKSĀCIJAS SVIRĀM, IZMANTOJOT 
KĀ SĒDVIRSMU BEZ ATZVELTNES norādītās darbības.  

6. Iekabiniet stiprināšanas skavu 28  diagonālajā jostā 16 . Se-
kojiet, lai elastīgās jostas vadotnes 24  lente nebūtu sa-
griezusies un atrastos diagonāli aiz jūsu bērna muguras.

7. Pieregulējiet stiprināšanas skavu 28  tā, lai diagonālā jos-
ta 16  atrastos zaļajā zonā. 

 BĪSTAMI! Diagonālajai jostai 16  vienmēr jāatrodas tai 
paredzētajā zonā.
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Elastīgās jostas vadotnes uzstādīšana – piestiprināšana ar automašīnas 
3 punktu drošības jostu

1. Atveriet glabāšanas nodalījuma vāciņu 25  sēdekļa pa-
augstinājuma apakšpusē un izņemiet elastīgo jostas 
vadotni 24 .

2. Aizveriet glabāšanas nodalījuma vāciņu 25 .

4. Novietojiet elastīgās jostas vadotnes 24  stiprināšanas 
skavu 28  uz sēdekļa paaugstinājuma sēdvirsmas.

5. Veiciet uzstādīšanas veida aprakstā 9.4. PIESTIPRINĀ-
ŠANA AR 3 PUNKTU DROŠĪBAS JOSTU, IZMANTOJOT 
KĀ SĒDVIRSMU BEZ ATZVELTNES norādītās darbības.

6. Iekabiniet stiprināšanas skavu 28  diagonālajā jostā. Seko-
jiet, lai elastīgās jostas vadotnes 24  lente nebūtu sagrie-
zusies.

7. Pieregulējiet stiprināšanas skavas 28  lentu tā, lai diago-
nālā josta 16  atrastos zaļajā zonā. Ja, neskatoties uz 
elastīgās jostas vadotnes 24  izmantošanu, diagonālā jos-
ta vēl arvien neatrodas zaļajā zonā, bērnu sēdeklīti bez 
atzveltnes šajā sēdvietā nedrīkst izmantot.

 BĪSTAMI! Diagonālajai jostai vienmēr jāatrodas tai pa-
redzētajā zonā.

 Bērnu sēdeklītis ar ISOFIT fi ksācijas svirām tiek uzstādīts automašīnā.
Pēc tam bērns tiek piesprādzēts bērnu sēdeklītī ar automašīnas 3 punktu drošī-
bas jostu.

01 02

1. Ja jūsu automašīnas standarta aprīkojumā nav iekļautas ISOFIX stiprināšanas 
vadotnes, nostipriniet abas sēdeklīša komplektā iekļautās vadotnes* 02  ar at-
vērto daļu uz augšu automašīnas divos ISOFIX stiprināšanas punktos 01 .

   PADOMS! ISOFIX stiprināšanas punkti atrodas starp autosēdekļa virsmu un 
atzveltni.

*  Stiprināšanas vadotnes atvieglo bērnu sēdeklīša uzstādīšanu, izmantojot ISOFIX stiprināšanas 
punktus, un novērš automašīnas sēdekļa pārvalka bojājumus. Kamēr tās netiek izmantotas, no-
ņemiet un uzglabājiet tās drošā vietā. Automašīnās ar nolokāmu atzveltni stiprināšanas vadotnes 
ir jānoņem pirms atzveltnes nolocīšanas. Jebkādi iespējamie darbības traucējumi parasti ir saistīti 
ar stiprināšanas vadotnēs vai āķos nokļuvušiem netīrumiem vai svešķermeņiem. Lai novērstu šāda 
veida problēmas, iztīriet netīrumus vai svešķermeņus.

 PIESTIPRINĀŠANA AR ISOFIT FIKSĀCIJAS SVIRĀM, 
IZMANTOJOT KĀ SĒDVIRSMU BEZ ATZVELTNES9.3.

2. Turiet nospiestu ISOFIT iestatīšanas taustiņu 08  un pilnī-
bā izbīdiet ISOFIT fi ksēšanas sviras 05 .

3. Abās sēdeklīša pusēs spiediet zaļo drošības pogu 07  un 
sarkano atbloķēšanas pogu 06  vienu pret otru. Tādējādi 
abi ISOFIT fi ksēšanas sviru 05  āķi atveras un ir gatavi 
darbam.

4. Novietojiet bērnu sēdeklīti braukšanas virzienā uz automašī-
nas sēdekļa, kas ir sertifi cēts šāda veida izmantošanai. 

5. Novietojiet abas ISOFIT fi ksēšanas sviras 05  tieši pretī 
abām stiprināšanas vadotnēm 02 .

6. Iebīdiet abas ISOFIT fi ksēšanas sviras 05  stiprināšanas 
vadotnēs 02 , līdz ISOFIT fi ksēšanas sviras 05  abās pu-
sēs nofi ksējas ar dzirdamu klikšķi.

 BĪSTAMI! Lai bērnu sēdeklītis būtu nostiprināts pareizi, 
abās pusēs jābūt redzamai zaļajai drošības pogai 07 . 

7. Turiet nospiestu ISOFIT iestatīšanas taustiņu 08  un bīdiet 
bērnu sēdeklīti maksimāli tālu uz aizmuguri. 

8. Pakratiet bērnu sēdeklīti, lai pārliecinātos, ka tas ir droši 
nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet, vai drošības pogas 07  
abās pusēs ir pilnībā zaļas.

9. Veiciet 9.5. nodaļā „BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA BĒR-
NU SĒDEKLĪTĪ BEZ ATZVELTNES“ norādītās darbības.

   Lai pārliecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, 
vai ...

 ► bērnu sēdeklītis abās pusēs ar ISOFIT fi ksācijas svirām 05  ir nofi ksēts ISOFIT 
stiprināšanas punktos 01  un vai abas drošības pogas 07  ir pilnībā zaļas,

 ► gurnu josta 15  abās sēdvirsmas pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas 
vadotnēs 04 ,

 ► gurnu josta 15  ir ievietota gaiši sarkanajā SecureGuard 13 , 
 ► diagonālā josta 16  automašīnas drošības jostas fi ksatora pusē 18  arī ir 

ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē 04 ,
 ► diagonālā josta 16  ir vērsta slīpi uz aizmuguri,
 ► jostas ir nospriegotas un nav sagriezušās,
 ► automašīnas drošības jostas fi ksators 18  nav ievietots sēdvirsmas gaiši 

sarkanajā jostas vadotnē 04 .

 BĪSTAMI! Ja bērns mēģina atvērt ISOFIT drošības pogas 07  vai automašīnas 
drošības jostas fi ksatoru 18  vai ievietot diagonālo jostu 16  gaiši sarkanajā Secure-
Guard 13 , pēc iespējas ātrāk apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdeklītis 
ir pareizi nostiprināts un bērns tajā ir pareizi piesprādzēts. Paskaidrojiet bērnam, 
kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA: 
Lai atsprādzētu bērnu vai izņemtu bērnu sēdeklīti, veiciet 7. nodaļā “SĒDEKLĪŠA 
IZŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA” norādītās darbības.

Bērnu sēdeklītis netiek stingri iebūvēts automašīnā. Tas vienkārši tiek nostipri-
nāts kopā ar bērnu, izmantojot automašīnas 3 punktu drošības jostu. 

1. Novietojiet bērnu sēdeklīti uz piemērota sēdekļa auto-
mašīnā. 

Veiciet 9.5. nodaļā 
„BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA BĒRNU SĒDEKLĪTĪ BEZ 
ATZVELTNES“ norādītās darbības.

  Lai pārliecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, 
vai ...

 ► bērnu sēdeklītis ir droši nostiprināts,
 ► gurnu josta 15  abās sēdvirsmas pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas 

vadotnēs 14 ,
 ► gurnu josta 15  ir ievietota gaiši sarkanajā SecureGuard 13 , 
 ► diagonālā josta 16  automašīnas drošības jostas fi ksatora pusē 18  arī ir 

ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē 04 ,
 ► diagonālā josta 16  ir vērsta slīpi uz aizmuguri,
 ► jostas ir nospriegotas un nav sagriezušās,
 ► automašīnas drošības jostas fi ksators 18  nav ievietots sēdvirsmas gaiši 

sarkanajā jostas vadotnē 04 .

 BĪSTAMI! Ja bērns mēģina atvērt automašīnas drošības jostas fi ksatoru 18  
vai ievietot diagonālo jostu 16  gaiši sarkanajā SecureGuard 13 , pēc iespējas āt-
rāk apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdeklītis ir pareizi nostiprināts un 
bērns tajā ir pareizi piesprādzēts. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas 
var radīt viņa rīcība.
BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA: 
Lai atsprādzētu bērnu vai izņemtu bērnu sēdeklīti, veiciet 7. nodaļā “SĒDEKLĪŠA 
IZŅEMŠANA UN UTILIZĀCIJA” norādītās darbības.

BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA BĒRNU SĒDEKLĪTĪ 
BEZ ATZVELTNES9.5.

1. Ļaujiet bērnam apsēsties bērnu sēdeklītī.

2. Izvelciet automašīnas drošības jostu un pa priekšpusi pār-
lieciet to pāri bērnam līdz automašīnas drošības jostas fi k-
satoram 18 .

 BĪSTAMI! Raugieties, lai automašīnas drošības josta 
nebūtu sagriezusies, jo tādējādi nebūs iespējams garan-
tēt drošības sistēmas pilnvērtīgu darbību.

3. Nofi ksējiet sprādzes mēlīti automašīnas drošības jostas 
fi ksatorā 18 , līdz dzirdams klikšķis.

4. Ielieciet diagonālo jostu 16  un gurnu jostu 15  automašī-
nas drošības jostas fi ksatora pusē 18  sēdvirsmas gaiši 
sarkanajā jostas vadotnē 04 .

 BĪSTAMI! Automašīnas drošības jostas fi ksators 18  
nedrīkst atrasties gaiši sarkanajā jostas vadotnē 04 .
Gurnu josta 15  abās pusēs jāpārliek iespējami zemu pāri 
bērna gurniem.

5. Ievietojiet gurnu jostu 15  gaiši sarkanajā SecureGuard 13 .

 BĪSTAMI! Neievietojiet diagonālo jostu 16  gaiši 
sarkanajā SecureGuard 13 .
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3. Nofi ksējiet metāla stiprinājumu 26  ISOFIX fi ksācijas svirā 
27 , kas atrodas automašīnas drošības jostas fi ksatora 
pusē. 2627
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PIESTIPRINĀŠANA AR 3 PUNKTU DROŠĪBAS JOSTU, 
IZMANTOJOT KĀ SĒDVIRSMU BEZ ATZVELTNES9.4.
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