
2. UVOD
Veseli nas, da lahko naš otroški sedež vašega otroka varno spremlja skozi del ži-
vljenjskega obdobja.

Da bi bil vaš otrok pravilno zaščiten, je treba otroški sedež pravilno vgraditi 
in uporabljati tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo!

Če imate vprašanja glede uporabe, se obrnite na nas:

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

T: +49 (0) 8221 3670 -199/-299 
F: +49 (0) 8221 3670 -210
E-naslov.: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

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

T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E-naslov.: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

V teh navodilih se uporabljajo naslednji navedeni simboli:

Simbol Opozorilna beseda Razlaga

 NEVARNOST! Nevarnost hudih telesnih poškodb

 OPOZORILO! Nevarnost lažjih telesnih poškodb

 POZOR! Nevarnost materialne škode

 NASVET! Koristni napotki

Navodila o ravnanju, ki sledijo strogemu vrstnemu redu, so oštevilčena.
Primer: 
1. Pritisnite gumb ...  

Barve vodil varnostnega pasu
Za boljše razlikovanje sta oba avtomobil-
ska varnostna pasova različnih barv. Dia-
gonalni pas 16  je temno rdeč, medenični 
pas pa 15  svetlo rdeč. Barva vodil pasov 
na otroškem sedežu je enaka.
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3. HOMOLOGACIJA 

BRITAX RÖMER 
Otroški sedež

Atest in homologacija
po ECE* R 44/04

Skupina Telesna teža
KIDFIX² R
KIDFIX² S II+III od 15 do 36 kg

* ECE = Evropski standard za varnostno opremo

Avtomobilski otroški varnostni sedež je projektiran, preizkušen in potrjen v skla-
du z zahtevami evropskega standarda za otroško varnostno opremo (ECE R 
44/04). Znak atesta E (v krogu) in homologacijska številka sta navedena na oran-
žni homologacijski etiketi (prilepljena na otroškem avtomobilskem sedežu).

 NEVARNOST! Homologacija preneha veljati takoj, ko na otroškem sedežu 
karkoli spremenite. Spremembe lahko izvede izključno proizvajalec. Otroški se-
dež jeodobren za uporabo tako z kot tudi brez varovala SecureGuard.  

  OPOZORILO! Sedež KIDFIX² R in KIDFIX² S je dovoljeno uporabljati izključ-
no za varovanje vašega otroka v vozilu. V nobenem primeru ni primeren za 
priložnostno sedenje doma ali kot otroška igrača.

 NEVARNOST! Otroka ali otroškega sedeža nikoli ne zavarujte z 2-točkovnim 
pasom. Če je vaš otrok v otroškem sedežu pripet samo z 2-točkovnim varno-
stnim pasom,  lahko v primeru nesreče pride do hudih poškodb ali celo smrti.

4. UPORABA V VOZILU  
Upoštevajte navodila za uporabo otroških zadrževalnih sistemov v navodilih 
za uporabo vašega vozila. Sedež se lahko v vozilih uporablja s sistemi pritrjevanja 
ISOFIX (glej seznam tipov) in v vozilih 3-točkovnim varnostnim pasom. 
V navodilih za uporabo vašega vozila najdete informacije o avtomobilskih se-
dežih, ki imajo homologacijo za otroške varnostne sedeže razreda teže 15 do 
36 kg. 
KIDFIX² R in KIDFIX² S je odobren za dva različna načina vgradnje:
Simbol Način vgradnje Vrsta dovoljenja

z zaskočnima ročicama ISOFIT na pritrdiščih ISO-
FIX v vozilu. Upoštevajte seznam tipov vozil.

pol-univerzalen a)

s 3-točkovnim pasom vozila univerzalen 

a)  To pomeni, da se lahko otroški sedež uporablja samo v vozilih, ki so navedena v priloženem sezna-
mu tipov vozil. Ta seznam tipov se stalno posodablja. Najsodobnejšo verzijo dobite pri nas ali na 
spletni strani www.britax-roemer.com

Otroški sedež lahko uporabite:

obrnjen v smeri vožnje da
obrnjen proti smeri vožnje ne1)

z 2-točkovnim pasom ne
s 3-točkovnim pasom 2) da
s pritrdišči ISOFIX (med sedež-
no površino in naslonjalom) da

na sprednjem sopotnikovem 
sedežu da 3)

na zunanjih straneh zadnjega 
sedeža da

na srednjem zadnjem sedežu  
(s -3-točkovnim pasom) da 4) 

1)  Dovoljena je uporaba samo na sedežu, ki je obrnjen nazaj (npr. dostavno vozilo, minibus), in je na-
menjen tudi prevozu odraslih oseb. Na ta sedež ne sme učinkovati zračna blazina vozila.

2)  Varnostni pas mora biti potrjen po standardu ECE R 16 (ali drugem primerljivemu standardu), npr. 
prepoznate ga po črki „E“, „e“ v krogu na kontrolni etiketi na pasu.

3)  Pri sprednji zračni blazini: avtomobilski sedež potisnite daleč nazaj, po potrebi upoštevajte napotke 
v priročniku vozila.

4) Uporaba ni možna, če je na voljo le 2-točkovni varnostni pas.

15 – 36 kg

www.britax-roemer.com
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Navodila za uporabo 

KIDFIX² R
KIDFIX² S

15 kg – 36 kg
(~4 L – 12 L)

 Vzemite si čas in ta navodila natančno preberite ter jih vedno hranite v za 
to predvidenem predalu na otroškem sedežu, da jih lahko kadarkoli ponovno 
preberete! Navodila morate otroškemu sedežupriložiti, če ga izročite tretji 
osebi!

 NEVARNOST! Za zaščito vašega otroka:
• V primeru nezgode s hitrostjo trka, višjo od 10 km/h, se lahko otroški sedež 

poškoduje, ne da bi bila poškodba vidna. V tem primeru je treba otroški sedež 
zamenjati. Prosimo, da ga odstranite v skladu s predpisi.

• Otroški sedež mora načeloma pregledati strokovnjak, če je bil poškodovan 
(npr. če je padel na tla).

• Redno preverjajte, ali je kateri od pomembnih delov morda poškodovan. Pred-
vsem pa se prepričajte, da vse mehanske komponente delujejo brezhibno.

• Delov otroškega sedeža nikoli ne oljite ali mažite z mastjo.
• Otroka nikoli ne pustite nenadzorovanega v otroškem sedežu.
• Otrok naj v vozilo vstopa in izstopa iz njega samo na strani pločnika.
• Otroški sedež zaščitite pred intenzivnimi neposrednimi sončnimi žarki. Otroški 

sedež se lahko močno segreje, če nanj neposredno sije sonce. Otroška koža 
je občutljiva in se bi lahko tako poškodovala.

• Tesneje kot se pas prilega telesu vašega otroka, večja je varnost. Zato otroka 
ne oblecite v debela oblačila pod pasom.

• Na dolgih potovanjih imejte redne odmore, da ima otrok priložnosttekati okrog 
in se igrati.

 NEVARNOST! Za zaščito vseh potnikov v avtomobilu:
Pri zaviranju v sili ali v primeru nesreče lahko nezavarovani predmeti in osebe po-
škodujejo sopotnike v vozilu. Zato vselej pazite, da ...
• so hrbtna naslonjala pri avtomobilskih sedežih fiksirana (npr. premična klop 

zadnjega sedeža mora zaskočiti).
• morajo biti v vozilu (npr. na zadnji polici) dobro zavarovani vsi težki predmeti 

ali predmeti z ostrimi robovi.
• morajo biti vse osebe v vozilu pripete z varnostnimi pasovi.
• mora biti avtomobilski otroški sedež v vozilu zavarovan tudi takrat,ko v njem ni 

otroka.

1. VARNOSTNI NAPOTKI  OPOZORILO! Za zaščito pri rokovanju z otroškim sedežem:
• Otroškega sedeža nikoli ne uporabljajte nepritrjenega, tudi za poskusno sede-

nje ne.
• Pri povleku hrbtnega naslonjala navzgor 12  se ne sme nič nahajati v območju 

med hrbtnim naslonjalom 12  in sedežno blazino 09 . Vi ali vaš otrok, si lahko 
npr. stisne ali poškoduje prste.

• Da bi preprečili poškodbe, pazite, da se avtomobilski otroški sedež ne zagozdi 
med trde predmete (vrati vozila, vodila sedeža itd.).

• Če otroškega sedeža ne uporabljate, ga hranite na varnem mestu. Na sedež 
ne odlagajte težkih stvari in ga ne skladiščite neposredno zraven virov toplote 
ali na neposredni sončni svetlobi.

 POZOR! Za zaščito vozila:
• Na določenih avtomobilskih sedežnih prevlekah iz občutljivejših materialov 

(npr. velurja, usnja itd.) lahko zaradi uporabe otroškega sedeža ostanejo sledi 
obrabe. Za optimalno zaščito vaših avtomobilskih sedežnih prevlek svetujemo 
uporabo podlage za otroški sedež BRITAX RÖMER iz našega programa doda-
tne opreme.

5. NEGA IN VZDRŽEVANJE
Uporabljajte izključno originalne nadomestne sedežne prevleke BRITAX RÖMER, 
saj je sedežna prevleka bistveni sestavni del otroškega sedeža in izpolnjuje po-
membne funkcije za zagotavljanje brezhibnega delovanja sistema. Nadomestne 
prevleke za sedeže dobite pri vašem trgovcu.
• Prevleko lahko snamete in jo z blagim pralnim sredstvom operete v pralnem 

stroju s programom za občutljivo perilo (30 °C). Prosimo, upoštevajte navodilo 
na pralni etiketi prevleke.

• Plastične dele lahko očistite z milnico. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih 
sredstev (npr. topil).

  NEVARNOST! Otroškega sedeža ni dovoljeno uporabljati brez sedežne prevleke.

Odstranjevanje sedežne prevleke

1. Vzglavnik avtomobilskega sedeža potisnite v njegov naj-
višji položaj.

2. Iztaknite kavlje prevleke 19  na zadnji strani hrbtnega nas-
lonjala.

3. Snemite zgornji del prevleke in jo prevrnite naprej na se-
dalno površino.

4. Iztaknite kavlje prevleke 19  na sprednji strani hrbtnega 
naslonjala in na obeh straneh sedalnega dela ter sprostite 
plastični kartici na sprednji strani sedežne blazine. 

5. Prevleko snemite s sedalne površine.

Odstranjevanje sedežne prevleke vzglavnika
1. Iztaknite zanke prevleke 20  na zadnji strani hrbtnega naslo-

njala.

2. Iztaknite kavlje prevleke 19  na sprednji strani hrbtnega nas-
lonjala

3. Snemite prevleko vzglavnika 22  v ta namen iztaknite oba 
kavlja na spodnji strani vzglavnika.

 ► Zdaj lahko prevleko operete. Prosimo, upoštevajte 
navodilo na pralni etiketi prevleke.

Namestitev prevleke
Za namestitev prevleke ravnajte v obratnem vrstnem redu.
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6. NASTAVITEV VZGLAVNIKA 

22

1. Primite ročaj za nastavitev 10  na zadnji strani vzglavnika 22  
in ga povlecite navzgor. Vzglavnik je tako deblokiran.

2. Deblokirani vzglavnik 22  lahko zdaj namestite na želeno 
višino. Takoj, ko ročaj za nastavitev 10  izpustite, vzglav-
nik 22  zaskoči.

3. Namestite otroški sedež na sedež vozila.

4. Namestite vašega otroka v otroški sedež in preverite vi-
šino. Ta postopek ponavljajte, dokler vzglavnik 22  ne bo na 
pravilni višini.

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA:

Da bi vašega otroka odpeli, pritisnite sprostilni gumb avtomobilske zaponke pasu.

06 07

7. DEMONTAŽA IN ODSTRANJEVANJE 

 NEVARNOST! Varnostni otroški sedež v vozilu mora biti vedno zavarovan, 
tuditakrat, ko v njem ni otroka.

PONOVNA NAMESTITEV HRBTNEGA NASLONJALA:
4. Sledite korakom 1 – 7 v poglavju 9.1 "Demontaža hrbtnega naslonjala" 

v obratnem vrstnem redu. 

Prosimo, upoštevajte predpise za odstranjevanje odpadkov, ki veljajo v vaši državi.

Odstranjevanje embalaže Zabojnik za kartone
Sedežna prevleka Preostali odpadki, termična reciklaža
Deli iz umetnih mas Glede na oznako v ustrezen zabojnik
Kovinski deli Zabojnik za kovine
Trakovi pasov Zabojnik za poliester
Zaponka & jeziček Preostali odpadki

8. Namestitev s hrbtnim naslonjalom

Varnostni otroški sedež se v avto fiksno vgradi z zaskočnima ročicam ISOFIT 05 . 
Vašega otroka nato pripnete v otroški sedež s 3-točkovnim varnostnim pasom vo-
zila. 

1. Če vaše vozilo ni serijsko opremljeno s pomožnimi vodili ISOFIX , pritrdite po-
možni vodili 02 , priloženi sedežu*, tako, da je izrez obrnjen proti dvema pritrdi-
ščema ISOFIX 01  vašega vozila.

   NASVET! Pritrdišča ISOFIX se nahajajo med sedežno površino in hrbtnim nas-
lonjalom avtomobilskega sedeža.

*  Pomožni vodili olajšata vgradnjo otroškega sedeža s pomočjo pritrdišč ISOFIX in preprečita poškod-
be avtomobilskih sedežnih prevlek. Če jih ne uporabljate, jih odstranite in skladiščite na varnem mes-
tu. Pri vozilih s poklopnim hrbtnim naslonjalom je treba pred poklopom hrbtnega naslonjala pomožni 
vodili odstraniti. Morebitne težave nastanejo običajno zaradi umazanije ali tujkov na pomožnih vodilih 
ali jezičku. Odstranite umazanijo ali tujke, da preprečite takšne težave.

Z ISOFIT + HRBTNO NASLONJALO8.1

01 02

0706

05
08

5. Na obeh straneh sedeža drugega proti drugemu pritisnite 
zeleni varnostni gumb 07  in rdeči sprostilni gumb 06 . 
Tako zagotovite, da bosta oba kavlja zaskočnih ročic 
ISOFIT 05  odprta in pripravljena za uporabo.

4. Nastavitveni gumb ISOFIT 08  držite pritisnjen in zaskočni 
ročici ISOFIT 05  popolnoma izvlecite.

6. Otroški sedež namestite v smeri vožnje in na avtomobil-
ski sedež, ki je odobren za tako uporabo. Bodite pozorni 
na to, da naslonjalo otroškega sedeža 12  po celotni površi-
ni nalega na hrbtno naslonjalo avtomobilskega sedeža.
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7. Obe zaskočni ročici ISOFIT 05  namestite neposredno 
pred obe pomožni vodili 02 .

8. Obe zaskočni ročici 05  potisnite v pomožni vodili 02 , dok-
ler zaskočni ročici ISOFIT 05  na obeh straneh slišno ne 
zaskočita (»klik«).

   NEVARNOST! Zeleni varnostni gumb 07  mora biti 
viden na obeh straneh, da je otroški sedež pravilno pri-
trjen.

9. Nastavitveni gumb ISOFIT 08  držite pritisnjen in otroški 
sedež potisnite čim bolj nazaj. 

10. Avtomobilski otroški sedež stresite, da se prepričate, ali je 
trdno pritrjen, in ponovno preverite varnostna gumba 07 , 
da zagotovite, da sta oba popolnoma zelena.

11. Izvedite korake v poglavju 8.3 „VAROVANJE VAŠEGA 
OTROKA“.
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Pravilno nastavljen vzglavnik 22  zagotavlja optimalni potek diagonalnega pasu 16  in 
nudi vašemu otroku optimalno zaščito. Vzglavnik 22  mora biti nastavljen tako, da 
je med rameni vašega otroka in vzglavnikom 22  še za dva prsta prostora.

Tako lahko višino vzglavnika prilagodite velikosti vašega otroka:

2. Vzglavnik avtomobilskega sedeža potisnite v njegov najvišji položaj.
3. Izvedite korake v poglavju 6 „NASTAVITEV VZGLAVNIKA“.

1.  Pritisnite sprostilni gumb avtomobilske zaponke pasu.
2.  Odprite temno rdeč nosilec pasu 03 , tako da gumb na no-

silcu pasu 03  pritisnete nazaj in snemite diagonalni pas 16 .   
 

Samo pri načinu namestitve A (ISOFIT):

3.  Za sprostitev pritrdišč ISOFIT drugega proti drugemu priti-
snite zeleni varnostni gumb 07  in rdeči sprostilni gumb 06 , 
najprej na eni in nato na drugi strani.

 ►Zdaj lahko otroški sedež odstranite.  

DEMONTAŽA:



 Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka preverite, ali ...
 ► je otroški varnostni sedež na obeh straneh vpet z zaskočnima ročicama 05  

v pritrdišča ISOFIX 01  in da sta oba varnostna gumba 07  popolnoma zelena,
 ► medenični pas 15  poteka na obeh straneh sedežne blazine skozi svetlo rdeče 

vodilo pasu 04 ,
 ► medenični pas 15  poteka skozi svetlordeče varovalo SecureGuard 13 ,
 ► diagonalni pas 16 , na strani avtomobilske zaponke pasu 18 , prav tako poteka 

v svetlo rdečemu vodilu pasu 04  sedežne blazine,
 ► diagonalni pas 16  poteka skozi temno rdeč nosilec pasu 03  na vzglavniku,
 ► diagonalni pas 16  poteka poševno v smeri nazaj,

 ► so pasovi napeti in ne zasukani,
 ► in da se avtomobilska zaponka pasu 18  ne nahaja v svetlo rdečem vodilu 

pasu 04  sedežne blazine.

 NEVARNOST! Če vaš otrok poskuša pritisniti varnostna gumbaISOFIT 07  ali 
odpreti avtomobilsko zaponko pasu 18  ali vpeljati diagonalni pas 16  v svetlordeče 
varovalo SecureGuard 13 , vozilo zaustavite, kakor hitro je to mogoče. Preverite, ali 
je otroški sedež pravilno pritrjen in zagotovite, da je vaš otrok pravilno zavarovan. 
Otroku pojasnite nevarnosti, povezane z njegovim ravnanjem.

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN DEMONTAŽA: 
Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža sledite korakom 
v poglavju 7 "DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA".

S 3-TOČKOVNIM PASOM + HRBTNO NASLONJALO8.2
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Izvedite korake v poglavju 6 „NASTAVITEV VZGLAVNIKA“.

1. Namestite otroški sedež na sedež vozila. 
Bodite pozorni na to, da naslonjalo otroškega sedeža 12  po 
celotni površini nalega na hrbtno naslonjalo avtomobil-
skega sedeža.

   NASVET! Če vzglavnik sedeža vozila pri tem moti, ga od-
stranite in varno shranite v vozilu.

2. Izvedite korake v poglavju 8.3 „VAROVANJE VAŠEGA 
OTROKA“.

 Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka preverite, 
ali ...

 ► je otroški sedež varno pritrjen,
 ► medenični pas 15  poteka na obeh straneh sedežne blazine skozi svetlo rdeče 

vodilo pasu 04 ,
 ► medenični pas 15  poteka skozi svetlo rdeče varovalo SecureGuard 13 ,
 ► diagonalni pas 16  na strani avtomobilske zaponke pasu 18  prav poteka skozi 

svetlo rdeče vodilo pasu 04  sedežne blazine,
 ► diagonalni pas 16  poteka skozi temno rdeč nosilec pasu 03  na vzglavniku,
 ► diagonalni pas 16  poteka poševno v smeri nazaj,
 ► so pasovi napeti in ne zasukani,
 ► in da se avtomobilska zaponka pasu 18  ne nahaja v svetlo rdečem vodilu pasu 

04  sedežne blazine.

 NEVARNOST! Če vaš otrok poskuša odpreti avtomobilsko zaponko pasu 18  
ali vpeljati diagonalni pas 16  v svetlordeče varovalo SecureGuard 13 , vozilo zau-
stavite, kakor hitro je to mogoče. Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in 
zagotovite, da je vaš otrok pravilno zavarovan. Otroku pojasnite nevarnosti, pove-
zane z njegovim ravnanjem.

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN DEMONTAŽA: 
Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža sledite korakom 
v poglavju 7 "DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA".

ZAVAROVANJE OTROKA V OTROŠKEM SEDEŽU 
S HRBTNIM NASLONJALOM8.3

1.  KIDFIX² S
Bočni varovalni čep SICT 23  vrtite v nasprotni smeri urne-
ga kazalca (na strani, ki je bližje vratom vozila), dokler od 
vrat vozila ni odmaknjen 5 mm oziroma dokler ni v celoti 
odvit. 
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 Vse izvedbe:
Izvlecite varnostni pas vozila in ga napeljite prek otroka v av-
tomobilsko zaponko pasu 18 .

   NEVARNOST! Pazite, da varnostni pas vozila ni zasu-
kan, ker v nasprotnem primeru zadrževalni sistem nima 
polne zaščitne funkcije. 

2. Jeziček zaponke vtaknite v avtomobilsko zaponko pasu 18 , 
tako da slišno zaskoči (KLIK).
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3. Položite diagonalni pas 16  in medenični pas 15  na strani 
avtomobilske zaponke pasu 18  v svetlo rdeče vodilo 
pasu 04  sedežne blazine.

 NEVARNOST! Avtomobilska zaponka pasu 18  se ne 
sme nahajati med svetlo rdečim vodilom pasu 04  in 
naslonjalom za roke.

4. Medenični pas 15  na drugi strani sedežne blazine prav 
tako speljite skozi svetlo rdeče vodilo pasu 04 .

 NEVARNOST! Medenični pas 15  mora na obeh stra-
neh potekati kolikor je to mogoče nizko prek dimelj vaše-
ga otroka.

5. Medenični pas 15  vpeljite v svetlordeče varovalo Secure-
Guard 13 .

 NEVARNOST! Pazite, da ne vpeljete diagonalnega 
pasu 16  v svetlo rdeče varovalo SecureGuard 13 .

6. Diagonalni pas 16  speljite  skozi temno rdeč nosilec 
pasu 03  vzglavnika 22  tako, da poteka v celoti in neza-
sukan skozi nosilec pasu 03 .

   NASVET! Če hrbtno naslonjalo 12  pokriva nosilec pasu 03 , 
lahko prestavite vzglavnik 22  navzgor. Zdaj je mogoče dia-
gonalni pas 16  z lahkoto namestiti. Zdaj vzglavnik 22  po-
novno namestite na pravilno višino. Prepričajte se, da je 
gumb na nosilcu pasu 03  povsem zaprt. 

7. Prepričajte se, da diagonalni pas 16  poteka prek ključnice 
vašega otroka in ne preko vratu. 

   NASVET! Višino vzglavnika 22  lahko prilagodite tudi v vo-
zilu. 

 NEVARNOST! Diagonalni pas 16  mora potekati po-
ševno v smeri nazaj. Potek pasu lahko regulirate s pre-
mično sponko pasu na varnostnem pasu vašega vozila.

 NEVARNOST! Diagonalni pas 16  ne sme nikoli pote-
kati naprej do avtomobilskega preusmerjevalnika pasu. 
V tem primeru lahko otroški sedež uporabljate samo na 
zadnjem sedežu.

8. Napnite avtomobilski varnostni pas tako, da povlečete diago-
nalni pas 16 .

9. Upoštevajte korake v poglavju 8 „Pred vsako vožnjo z vozi-
lom zaradi varnosti vašega malčka preverite, ali ...“
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9. UPORABA KOT SEDEŽNA BLAZINA

DEMONTAŽA HRBTNEGA NASLONJALA9.1

1. Sedež položite na vodoravno površino.
2. Odprite pokrov predala 25  na spodnji strani sedežne 

blazine in vzemite ven Torx-izvijač.

5. Odvijte 4 Torx vijake na hrbtnem naslonjalu 12 . 

6. Sedežno blazino 09  potisnite v smeri hrbtnega naslonja-
la 12 , da sprostite povezavo.  

3. Privzdignite prevleko hrbtnega naslonjala 12  in jo preloži-
te naprej. 

4. Privzdignite prevleko sedežne blazine 09  in jo preložite 
nazaj.

12
09

Varnostni otroški sedež lahko za starostno skupino 3 (22 kg do 36 kg) brez 
hrbtnega naslonjala uporabite tudi kot sedežno blazino. Spodnji koraki opisujejo 
demontažo in montažo hrbtnega naslonjala. Za delo potrebujete priloženi Torx iz-
vijač TX20. BRITAX RÖMER priporoča, da, če je to mogoče, sedež uporabljate s 
hrbtnim naslonjalom, saj le-to v primeru stranskega udarca nudi optimalno zaščito 
otroka. Pri uporabi sedeža brez hrbtnega naslonjala je zadostna zaščita zagoto-
vljena le na sedežnih mestih, zavarovanih s stransko zračno zaveso. Za informaci-
je o opremi vašega vozila kontaktirajte proizvajalca vozila. 

 NEVARNOST! Proizvod uporabljajte le za dvig sedalne višine za starostno skupi-
no 3 (22 do 36 kg) in če je vaš otrok višji od 125 cm. Pri drugih starostnih skupinah je 
treba proizvod uporabljati skupaj s hrbtnim naslonjalom.
Priporočamo, da sedež uporabljate skupaj s hrbtnim naslonjalom dokler je to mogo-
če, kot sedežno blazino za dvig sedalne višine pa šele nad višino otroka 135 cm.

7. Da bi vijake varno shranili, vse 4 vijake privijte v za to predvi-
dene luknje v hrbtnem naslonjalu 12 .

8. Povlecite prevleko sedežne blazine 09  nazaj in zataknite 
prozorni plastični element v za ta namen predvideni utor. 

Pri nekaterih modelih diagonalni pas 16  zaradi konstrukcijskih lastnosti ne poteka 
idealno prek ramen vašega otroka. Pri uporabi dvig sedalne višine (sedežna blazina) 
zmeraj preverite, ali je diagonalni pas 16  v predvidenem položaju. Če diagonalni pas 
16  ne poteka znotraj za to predvidenega (zelenega) območja, je treba dodatno 
uporabiti prilagodljivo vodilo pasu 24 .

 

Nameščanje prilagodljivega vodila pasu – pritrditev z zaskočnima ročicama 
ISOFIT

UPORABA PRILAGODLJIVEGA VODILA PASU9.2

16 16

1. Odprite pokrov predala 25  na spodnji strani sedežne bla-
zine 09  in izvlecite prilagodljivo vodilo pasu 24 .

2. Zaprite pokrov predala 25 .

3. Kovinsko pritrdilo 26  speljite prek zaskočne ročice ISO-
FIX 27 , ki se nahaja na spodnji strani avtomobilske za-
ponke pasu. 

4. Vodilno sponko 28  prilagodljivega vodila pasu 24  položite 
na sedalno površino sedežne blazine 09 .

5. Upoštevajte nadaljnje korake za vrsto montaže 9.3 PRI-
TRDITEV Z ZASKOČNIMA ROČICAMA ISOFIT KOT SE-
DEŽNA BLAZINA BREZ HRBTNEGA NASLONJALA  

6. Vodilno sponko 28  zataknite v diagonalni pas 16 . Pazite, 
da trak prilagodljivega vodila pasu 24  ne bo zasukan ali 
potekal za hrbtom vašega otroka.

7. Vodilno sponko 28  prilagodite tako, da bo diagonalni pas 
16  znotraj zelenega območja. 

 NEVARNOST! Diagonalni pas 16  mora biti zmeraj 
v predvidenem območju.
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Nameščanje prilagodljivega vodila pasu – pritrditev s 3-točkovnim pasom 
vozila

1. Odprite pokrov predala 25  na spodnji strani sedežne bla-
zine in izvlecite prilagodljivo vodilo pasu 24 .

2. Zaprite pokrov predala 25 .

4. Vodilno zaponko 28  prilagodljivega vodila pasu 24  položi-
te na sedalno površino sedežne blazine.

5. Upoštevajte nadaljnje korake za vrsto montaže 9.4 PRI-
TRDITEV S 3-TOČKOVNIM PASOM KOT SEDEŽNA BLA-
ZINA BREZ HRBTNEGA NASLONJALA

6. Vodilno sponko 28  zataknite v diagonalni pas. Pazite, da 
traku prilagodljivega vodila pasu 24  Ne zavijete ali 
prepletete.

7. Vodilno sponko 28  prilagodite tako, da bo diagonalni pas 
16  znotraj zelenega območja. Če diagonalni pas kljub 
prilagodljivemu vodilu pasu 24  ni v zelenem območju, 
otroškega sedeža brez hrbtnega naslonjala na tem se-
dežnem mestu ni dovoljeno uporabljati.

 NEVARNOST! Diagonalni pas mora biti zmeraj 
v predvidenem območju.

Varnostni otroški sedež se v avto fi ksno vgradi z zaskočnima ročicam ISOFIT.
Vašega otroka nato pripnete v otroški sedež s 3-točkovnim varnostnim pasom 
vozila.

01 02

1. Če vaše vozilo ni serijsko opremljeno s pomožnimi vodili ISOFIX , pritrdite pomo-
žni vodili 02 , priloženi sedežu*, tako, da je izrez obrnjen proti dvema pritrdi-
ščema ISOFIX 01  vašega vozila.

   NASVET! Pritrdišča ISOFIX se nahajajo med sedežno površino in hrbtnim 
naslonjalom avtomobilskega sedeža.

*  Pomožni vodili olajšata vgradnjo otroškega sedeža s pomočjo pritrdišč ISOFIX in preprečita poškod-
be avtomobilskih sedežnih prevlek. Če jih ne uporabljate, jih odstranite in skladiščite na varnem mes-
tu. Pri vozilih s poklopnim hrbtnim naslonjalom je treba pred poklopom hrbtnega naslonjala pomožni 
vodili odstraniti. Morebitne težave nastanejo običajno zaradi umazanije ali tujkov na pomožnih vodilih 
ali jezičku. Odstranite umazanijo ali tujke, da preprečite takšne težave.

 PRITRDITEV Z ZASKOČNIMA ROČICAMA ISOFIT KOT 
SEDEŽNA BLAZINA BREZ HRBTNEGA NASLONJALA9.3

2. Nastavitveni gumb ISOFIT 08  držite pritisnjen in zaskočni 
ročici ISOFIT 05  popolnoma izvlecite.

3. Na obeh straneh sedeža drugega proti drugemu pritisnite 
zeleni varnostni gumb 07  in rdeči sprostilni gumb 06 . 
Tako zagotovite, da bosta oba kavlja zaskočnih ročic 
ISOFIT 05  odprta in pripravljena za uporabo.

4. Otroški sedež namestite v smeri vožnje in na avtomobil-
ski sedež, ki je odobren za tako uporabo. 

5. Obe zaskočni ročici ISOFIT 05  namestite neposredno 
pred obe pomožni vodili 02 .

6. Obe zaskočni ročici 05  potisnite v pomožni vodili  02 , 
dokler zaskočni ročici ISOFIT 05  na obeh straneh slišno ne 
zaskočita (»klik«).

 NEVARNOST! Zeleni varnostni gumb 07  mora biti vi-
den na obeh straneh, da je otroški sedež pravilno pritr-
jen. 

7. Nastavitveni gumb ISOFIT 08  držite pritisnjen in otroški 
sedež potisnite čim bolj nazaj. 

8. Avtomobilski otroški sedež stresite, da se prepričate, 
ali je varno pritrjen, in ponovno preverite oba varnostna 
gumba 07 , da se prepričate, da sta oba popolnoma zelena.

9. Izvedite korake v poglavju 9.5 „ZAVAROVANJE OTRO-
KA V OTROŠKEM SEDEŽU BREZ HRBTNEGA NAS-
LONJALA“.

   Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka preverite, 
ali ...

 ► je otroški varnostni sedež na obeh straneh vpet z zaskočnima ročicama 05  
v pritrdišča ISOFIX 01  in da sta oba varnostna gumba 07  popolnoma zelena,

 ► medenični pas 15  poteka na obeh straneh sedežne blazine skozi svetlo rdeče 
vodilo pasu 04 ,

 ► medenični pas 15  poteka skozi svetlo rdeče varovalo SecureGuard 13 ,
 ► diagonalni pas 16  na strani avtomobilske zaponke pasu 18  prav poteka skozi 

svetlo rdeče vodilo pasu 04  sedežne blazine,
 ► diagonalni pas 16  poteka poševno v smeri nazaj,
 ► so pasovi napeti in ne zasukani,
 ► in da se avtomobilska zaponka pasu 18  ne nahaja v svetlo rdečem vodilu pasu 

04  sedežne blazine.

 NEVARNOST! Če vaš otrok poskuša pritisniti varnostna gumba ISOFIT 07  ali 
avtomobilsko zaponko pasu 18  odpreti ali vpeljati diagonalni pas 16  v svetlo rde-
če varovalo SecureGuard 13 , vozilo zaustavite, kakor hitro je to mogoče. Preveri-
te, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in zagotovite, da je vaš otrok pravilno zava-
rovan. Otroku pojasnite nevarnosti, povezane z njegovim ravnanjem.

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN DEMONTAŽA: 
Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža sledite korakom 
v poglavju 7 "DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA".

Otroški sedež  se v avtomobil ne vgradi fi ksno. Skupaj z vašim otrokom bo 
preprosto zavarovan s 3-točkovnim varnostnim pasom vozila. 

1. Otroški sedež namestite na primeren sedež vozila. 

Izvedite korake v poglavju 9.5. 
„ZAVAROVANJE OTROKA V OTROŠKEM SEDEŽU 
BREZ HRBTNEGA NASLONJALA“.

  Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka preverite, ali ...
 ► je otroški sedež varno pritrjen,
 ► medenični pas 15  poteka na obeh straneh sedežne blazine skozi svetlo rdeče 

vodilo pasu 14 ,
 ► medenični pas 15  poteka skozi svetlo rdeče varovalo SecureGuard 13 ,
 ► diagonalni pas 16  na strani avtomobilske zaponke pasu 18  prav poteka skozi 

svetlo rdeče vodilo pasu 04  sedežne blazine,
 ► diagonalni pas 16  poteka poševno v smeri nazaj,
 ► so pasovi napeti in ne zasukani,
 ► in da se avtomobilska zaponka pasu 18  ne nahaja v svetlo rdečem vodilu 

pasu 04  sedežne blazine.

 NEVARNOST! Če vaš otrok poskuša odpreti avtomobilsko zaponko pasu 18  
ali vpeljati diagonalni pas 16  v svetlo rdeče varovalo SecureGuard 13 , vozilo zau-
stavite, kakor hitro je to mogoče. Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in 
zagotovite, da je vaš otrok pravilno zavarovan. Otroku pojasnite nevarnosti, po-
vezane z njegovim ravnanjem.
ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN DEMONTAŽA: 
Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža sledite korakom 
v poglavju 7 "DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA".

ZAVAROVANJE OTROKA V OTROŠKEM SEDEŽU 
BREZ HRBTNEGA NASLONJALA9.5

1. Namestite vašega otroka v otroški sedež.

2. Izvlecite varnostni pas vozila in ga napeljite prek otroka v av-
tomobilsko zaponko pasu 18 .

 NEVARNOST! Pazite, da varnostni pas vozila ni zasu-
kan, ker v nasprotnem primeru zadrževalni sistem nima 
polne zaščitne funkcije.

3. Jeziček zaponke vtaknite v avtomobilsko zaponko pasu 18 , 
tako da slišno zaskoči (KLIK).

4. Položite diagonalni pas 16  in medenični pas 15  na strani 
avtomobilske zaponke pasu 18  v svetlo rdeče vodilo 
pasu 04  sedežne blazine.

 NEVARNOST! Avtomobilska zaponkapasu 18  ne 
sme biti napeljana skozi svetlo rdeče vodilo pasu 04 .
Medenični pas 15  mora na obeh straneh potekati kolikor 
je to mogoče nizko prek dimelj vašega otroka.

5. Medenični pas 15  vpeljite v svetlordeče varovalo Secure-
Guard 13 .

 NEVARNOST! Pazite, da ne vpeljete diagonalnega 
pasu 16  v svetlo rdeče varovalo SecureGuard 13 .
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3. Kovinsko pritrdilo 26  potisnite v zaskočno ročico 
ISOFIX 27 , ki se nahaja na spodnji strani avtomobilske 
zaponke pasu. 2627
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PRITRDITEV s 3-TOČKOVNIM PASOM KOT SEDEŽNA 
BLAZINA BREZ HRBTNEGA NASLONJALA9.4
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