
2. INNLEDNING
Vi gleder oss over at vår barnesete får lov å ledsage ditt barn trygt gjennom en 
ny fase i livet.

For å kunne beskytte barnet ditt på riktig måte er det veldig viktig at barne-
setet monteres og brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen!

Hvis du har ytterligere spørsmål om bruken, vennligst henvend deg til oss:

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

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

I denne bruksanvisningen brukes følgende oppførte symboler:

Symbol Signalord Erklæring

 FARE! Fare for alvorlige personskader

 ADVARSEL! Fare for lette personskader

 FORSIKTIG! Fare for tingskader

 TIPS! Nyttige råd

Instrukser som følger en bestemt rekkefølge er nummerert.
Eksempel: 
1. Trykk på knappen... 

Belteføringsfarger
For at de to bilbeltene skal kunne ad-
skilles bedre, er de uthevet med for-
skjellige farger. Diagonalbeltet 16  i mør-
kerød og magebeltet 15  i rosa.c Fargen 
på belteføringene på bilbarnesetet føl-
ger samme fargeskjema.
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3. TILLATELSE 

BRITAX RÖMER 
Barnesete

Testing og godkjenning
iht. ECE* R 44/04

Gruppe Kroppsvekt
KIDFIX² R
KIDFIX² S II+III 15 til 36 kg

*ECE = Europeisk norm for sikkerhetsutstyr

Barnesetet er konstruert, kontrollert og godkjent i samsvar med kravene i den 
europeiske standarden for barnesikkerhetsutstyr (ECE R 44/04). Kvalitetsmerket 
E (i en sirkel) og godkjenningsnummeret finner en på den oransjefargede regis-
treringsetiketten (klistremerke - på bilbarnesetet).

 FARE! Godkjenningen opphører straks du forandrer noe på barnesetet. 
Endringer må utelukkende utføres av produsenten. Barnesetet er godkjent både 
for bruk med, og for bruk uten SecureGuard. 

  ADVARSEL! Der KIDFIX² R og KIDFIX² Små utelukkende brukes til å sikre 
barnet i bilen. Det egner seg ikke som stol eller leke i hjemmet.

 FARE! Du må aldri sikre barnet eller bilbarnesetet med en 2-punktsbelte. 
Hvis barnet sikres i bilbarnesetet kun med et 2-punktsbelte, kan det i et ulykkes-
tilfelle bli hardt kvestet eller sågar drept.

4. BRUK I KJØRETØY 
Vennligst referer til instruksjonene for bruk av barnesikringsutstyr i hånd-
boken for kjøretøyet ditt. Setet kan brukes i biler med ISOFIX forankrings-
systemer (se typeliste) og i biler med 3-punktsbelte. 
Se bilens bruksanvisning for informasjon om bilsetene som er godkjent for 
barneseter i vektklassen 15 til 36 kg. 
KIDFIX² R og KIDFIX² S er godkjent for to forskjellige monteringsmåter:
Symbol Monteringsmåte Typegodkjenning

med ISOFIT-låsearmene på ISOFIX-festepunktene 
i kjøretøyet. Vær oppmerksom på biltypelisten.

semi-universell a)

med bilens 3-punktsbelte universell 

a)  Dette betyr bilbarnesetet må bare brukes i biler som er oppført i den vedlagte listen over bilty-
per. Denne typelisten holdes alltid oppdatert. Den nyeste versjonen får du hos oss eller på  
www.britax-roemer.com

Slik kan barnesetet ditt brukes:

i kjøreretningen ja
mot kjøreretningen nei1)

med 2-punktsbelte nei
med 3-punktsbelte 2) ja
med ISOFIX festepunkter 
(mellom sitteflaten og rygg-
støtten)

ja

i passasjersetet ja 3)

på de ytre baksetene ja
på det midtre baksetet 
(med 3-punksbelte) ja 4) 

1)   Montering av bilbarnesetet på et bakovervendt bilsete (f.eks. i en Van, eller minibuss), er kun tillatt 
dersom bilens sete er godkjent for transport av voksne personer. Det er forbudt å ha aktiv airbag 
for setet.

2)   Beltet må være godkjent i henhold til ECE R 16 (eller sammenlignbar norm), f.eks. gjenkjennelig på 
en "E" eller "e" i en sirkel på beltets kontrolletikett.

3)  Hvis bilen har airbag foran: Skyv passasjersetet langt bakover, alternativt følg rådene i bilens hånd-
bok.

4) Må ikke brukes hvis det kun er et 2-punktsbelte tilgjengelig.

15 – 36 kg

www.britax-roemer.com
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Bruksanvisning 

KIDFIX² R
KIDFIX² S

15 kg – 36 kg
(~4 Y – 12 Y)

 Vennligst ta tid til å lese denne anvisningen nøye og ha den tilgjengelig 
i det tiltenkte oppbevaringrommet på barnesetet ,slik at den er lett tilgjenge-
lig hvis du trenger å sjekke noe! Veiledningen må følge med bilbarnesetet 
hvis det selges til tredjepart!

 FARE! Til beskyttelse av ditt barn:
• I tilfelle en ulykke med en kollisjonshastighet på over 10 km/t, kan bilbarnese-

tet i noen tilfeller bli skadet uten at skaden vises umiddelbart. I dette tilfellet 
må bilbarnesetet byttes ut. Vennligst kasser det på forskriftsmessig måte.

• Få barnesetet grundig kontrollert hvis det er blitt skadet (f. eks. hvis det har 
falt i gulvet).

• Kontroller alle viktige deler regelmessig for skader. Påse at spesielt alle meka-
niske deler fungerer.

• En må aldri smøre eller olje noen deler av barnesetet.
• La aldri barnet bli sittende alene i bilen uten tilsyn.
• La barnet kun gå inn og ut av bilen på fortaussiden.
• Beskytt barnesetet mot direkte sterkt sollys når det ikke er i bruk. Ved direkte 

sollys kan barnesetet bli veldig varmt. Barnehud er veldig følsom og kan ska-
des av dette.

• Jo tettere beltet ligger inntil barnets kropp, desto bedre er barnet sikret. Du 
bør derfor unngå å kle barnet i tykke klær under beltet.

• På lange turer bør du ta regelmessige pauser og la barnetfår løpe rundt og 
leke litt.

 FARE! For beskyttelse av alle bilpassasjerer:
Ved en nødbremsing eller en ulykke kan usikrede gjenstander og personer skade 
andre passasjerer. Sørg derfor alltid for at...
• bilsetenes rygglener er fastlåst (f.eks. at bakseterygg som kan klappes frem er 

låst).
• alle tunge eller skarpe gjenstander i bilen (f.eks. på hattehyllen) er sikret.
• alle personer i bilen er fastspente.
• alltid er sikret i kjøretøyet, selv om det ikke transporteres noe barn.

1. SIKKERHETSRÅD  ADVARSEL! Sikkerhet i omgangen med barnesetet:
• Bilbarnesetet må aldri brukes frittstående, heller ikke til prøvesitting.
• Når rygglenet skal svinges opp 12  må det ikke befinne seg noe i området mel-

lom rygglenet 12  og sittepute 09 . For eksempel kan dine eller barnets fingre 
komme i klemme.

• For å unngå skader, pass på at barnesetet ikke blir klemt mellom harde gjen-
stander (bildør, seteskinner, osv.).

• Oppbevar bilbarnesetet på en sikker plass når det ikke er i bruk. Ikke legg tun-
ge gjenstander på setet og ikke oppbevar det i direkte nærhet til varmekilder 
eller i direkte sollys.

 FORSIKTIG! Til beskyttelse av kjøretøyet ditt:
• Bestemte bilsetetrekk som er laget av ømfintlige materialer (f. eks. velur, skinn, 

osv.) kan få spor av slitasje ved bruk av barneseter. For optimal beskyttelse av 
bilens setetrekk, anbefaler vi at du bruker BRITAX RÖMER underlag for barne-
seter fra vårt tilbehørsprogram.

5. PLEIE OG VEDLIKEHOLD
Dertil må en utelukkende bruke originale BRITAX RÖMER utbyttbare setetrekk, 
siden setetrekket er en integrert del av barnesetet og oppfyller viktige funksjo-
ner som sikrer at systemet fungerer feilfritt. Ekstra setetrekk får du hos leve-
randøren din.
• Setetrekket kan tas av og vaskes med et mildt vaskemiddel med vaske-

maskinens finvaskprogram (30 °C). Vennligst følg anvisningene på trekkets 
vaskeetikett.

• Kunststoffdelene kan med vaskes i såpevann. Du må ikke bruke sterke rengjø-
ringsmidler (som løsemidler).

  FARE! Barnesetet må ikke brukes uten setetrekket.

Fjerning av setetrekket

1. Skyv hodestøtten på kjøretøysetet opp så høyt opp som 
mulig.

2. Hekt krokene på trekket 19  på baksiden av rygglenet.

3. Dra overdelen av trekket av og brett det forover på setet.

4. Skru av krokene på trekket 19  av ryggstøtten og setet 
på begge sider, og løsn plastkortene på forsiden av se-
teputen. 

5. Dra trekket av setet.

Ta av trekket på hodestøtten
1. Hekt løkkene på trekket 20  på baksiden av rygglenet.

2. Hekt krokene på trekket 19  på forsiden av rygglenet

3. Trekk av trekket på nakkestøtten 22  ved å henge begge 
hakene på undersiden av nakkestøtten.

 ► Trekket kan nå vaskes. Vennligst følg anvisningene på 
trekkets vaskeetikett.

Sette på trekket
For å sette på trekket igjen, gjør du i omvendt rekkefølge.
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6. JUSTERE HODESTØTTER 

22

1. Grip nå inn i justeringshåndtaket 10  på baksiden av ho-
destøtten 22  og trekk den oppover. Nå er hodestøtten 
låst opp.

2. Nå kan du skyve den opplåste hodestøtten 22  til den 
ønskede høyden. Så snart du slipper justeringshåndta-
ket 10 , går hodestøtten 22  i lås.

3. Sett barnestolen på bilsetet.

4. Plassér barnet i barnesetet og kontroller høyden. Gjenta 
denne fremgangsmåten til hodestøtten 22  har riktig høy-
de.

TA AV BILBELTET:

For å ta bilbeltet av barnet, trykker du utløsertasten på bil-beltelåsen.

06 07

7. DEMONTERING OG DEPONERING 

 FARE! Barnesetet skal alltid være sikret i kjøretøyet, selv om det ikke transpor-
teres noe barn.

GJENTATT MONTERING AV RYGGLENET:
4. Følg trinnene 1. – 7. i kapittel 9.1 “Ta av rygglenet" i omvendt rekkefølge. 

Vennligst observér forskriftene om avfallshåndtering som gjelder i ditt land.

Avfallsfjerning av emballasjen Container for papir/ papp
Setetrekk Restavfall, termisk gjenvinning
Kunststoffdeler I henhold til merkingen på aktuell con-

tainer
Metalldeler Container for metall
Selestropper Container for polyester
Lås & låsetunge Restavfall

8. Installasjon med rygglene

 Barnesete monteres fast i bilen med ISOFIT-monteringsarmene 05 . Deretter 
spennes ditt barn fast i bilbarnesetet med bilens 3-punktsbelte. 

1. Hvis bilen din ikke er utstyrt med ISOFIX festeføringer som standard, klemmer 
du de to festeføringene 02 , som følger med setet* med oppoverpekende ut-
snitt på de to ISOFIX festepunktene 01  på bilen.

  TIPS! ISOFIX festepunktene befinner seg mellom sitteflaten og rygglenet på 
kjøretøysetet.

*  Festeføringene letter monteringen av barnesetet ved hjelp av ISOFIX-festepunkt og forhindrer at 
trekket på bilbarnesetet skades. Så lenge barnesetet ikke brukes, bør det tas ut og oppbevares på 
et sikkert sted. I kjøretøy med foldbbare rygglener, må festeføringene fjernes før rygglenene foldes 
ned. De fleste problemer som oppstår, gjelder vanligvis smuss og fremmedlegemer som kommer inn 
i festeføringene og -krokene. Fjern smuss og fremmedlegemer for å løse slike problemer.

Med ISOFIT + TILBAKEVENT8.1

01 02

0706

05
08

5. Trykk den grønne sikringsknappen 07  og den røde utlø-
serknappen 06  mot hverandre på begge sider av setet. 
Slik sørger du for at begge kcrokene på ISOFIT-låsear-
mer 05  er åpnet og klare for bruk.

4. Hold ISOFIT-innstillingsknappen 08  trykket og skyv  
ISOFIT-låsearmene 05  helt ut.

6. Sett det barnesetet i kjøreretningen på et kjøretøysete 
som er godkjent for dette. Sørg for at rygglenet 12  ligger 
med hele flaten inntil bilsetet.

02 05

08
07

7. Plasser begge ISOFIT-låsearmene 05  direkte foran begge 
festeføringene 02 .

8. cSkyv begge ISOFIT-låsearmene 05  inn i festeføringene 02  
til ISOFIT-låsearmene 05  går i lås med et "klikk" på begge 
sider. 

   FARE! Den grønne sikringsknappen 07  må være 
synlig på begge sider for at bilbarnesetet skal være rik-
tig festet.

9. Hold ISOFIT-innstillingsknappen 08  trykket og skyv bil-
barnesetet så langt bakover som mulig. 

10. Rist bilbarnesetet for å sjekke at det er trygt festet og 
sjekk sikkerhetsknappen igjen 07 , for å være sikker på at 
begge er helt grønne.

11. Utfør trinnene i kapittel 8.3 "SIKRING AV BARN I BAK-
OVERVENT BARNESETE".
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En korrekt tilpasset hodestøtte 22  garanterer at diagonalbeltet løper optimalt 16  
og gir ditt barn optimal beskyttelse. Hodestøtten 22  må være innstilt slik at det 
mellom barnets skuldre og hodestøtten 22  fortsatt er plass til to fingre.

Slik kan du tilpasse hodestøttens høyde til barnets kroppsstørrelse:

2. Skyv hodestøtten på kjøretøysetet opp så høyt opp som mulig.
3. Utfør trinnene i kapittel 6 “JUSTERE HODESTØTTE".

1.  Trykk på utløserknappen på bilbeltelåsen.
2.  Åpne den mørkerøde belteholderen 03  idet du trykker tasten 

på belteholderen 03  bakover og drar diagonalbeltet 16  ut.  
 

Kun ved installasjonsmåte A (ISOFIT):

3.  For å løsne ISOFIT-festet, trykk den grønne sikringsknappen 
07  og den røde utløserknappen mot hverandre 06  først på 
den ene siden og så på den andre siden.

 ►Bilbarnesetet kan nå fjernes.  

DEMONTERING:
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 For ditt barns sikkerhet, kontroller før hver biltur at ...
 ► bilbarnesetet er sikret på begge sider med ISOFIT låsearmer 05  er ført inn 

i ISOFIT 01  og begge sikkerhetsknappene 07  er helt grønne,
 ► Hoftebeltet 15  løper gjennom de lyserøde belteføringene 04  på begge sider,
 ► bekkenbeltet 15  går gjennom den lyserøde SecureGuard 13 , 
 ► diagonalbeltet 16  på siden av bilbeltelåsen 18  også løper i den lyserøde 

belteføringen 04  på sitteputen,
 ► diagonalbeltet 16  løper gjennom den mørkerøde belteholderen 03  på 

hodestøtten,
 ► diagonalbeltet 16  løper skrått bakover,

 ► beltene er spent og ikke vridd,
 ► Kjøretøysbeltelåsen 18  ikke ligger i den lyserøde belteføringen 04  på 

seteputen.

 FARE! Hvis barnet prøver å åpne ISOFIT-sikkerhetsknapen 07  bilbeltelåsen 18  el-
ler diagonalbeltet 16  i den lyserøde SecureGuard 13 , må du stanse med en gang det-
te er mulig. Sjekk om barnesetet er riktig festet og påse at barnet er riktig sikret. For-
klar for barnet de farene som er forbundet med handlingen hans/ hennes.

LØSNE BARNET OG DEMONTERING: 
For å løsne barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 7 "DE-
MONTERING OG KASSERING".

Med 3-PUNKTSBELTE + TILBAKOVERLENT8.2
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Utfør trinnene i kapittel 6 "JUSTERE HODESTØTTE".

1. Sett barnestolen på bilsetet. 
Sørg for at rygglenet 12  ligger med hele fl aten inntil bilse-
tet.

  TIPS! Hvis hodestøtten til bilsetet er i veien, må dette fjer-
nes og stues sikkert unna i kjøretøyet

2. Utfør trinnene i kapittel 8.3 "SIKRING AV BARN I BAK-
OVERVENT BARNESETE".

 For ditt barns sikkerhet, kontroller før hver biltur at ...
 ► barnesetet er sikkert festet,
 ► hoftebeltet 15  løper gjennom de lyserøde belteføringene 04  på begge sider,
 ► bekkenbeltet 15  går gjennom den lyserøde SecureGuard 13 ,
 ► diagonalbeltet 16  på siden av bilbeltelåsen 18  også løper i den lyserøde 

belteføringen 04  på sitteputen,
 ► diagonalbeltet 16  løper gjennom den mørkerøde belteholderen 03  på 

hodestøtten,
 ► diagonalbeltet 16  løper skrått bakover,
 ► beltene er spent og ikke vridd,
 ► kjøretøysbeltelåsen 18  ikke ligger i den lyserøde belteføringen 04  på 

seteputen.

 FARE! Hvis barnet prøver å åpne kjørtøysbeltelåsen 18  eller diagonalbeltet 16  
i i den lyserøde SecureGuard 13 , må du stanse med en gang dette er mulig. Sjekk 
om barnesetet er riktig festet og påse at barnet er riktig sikret. Forklar for barnet 
de farene som er forbundet med handlingen hans/ hennes.

LØSNE BARNET OG DEMONTERING: 
For å løsne barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 7 "DE-
MONTERING OG KASSERING" .

SIKRE BARNET I BILBARNESETET MED RYGGLENE8.3

1.  KIDFIX² S
Drei SICT 23  mot urviserne (på den siden som er nær-
mest bildøren) til den har en avstand på 5 mm fra bildø-
ren, eller den er dreid maksimalt ut. 

23
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 Alle varianter:
Trekk ut bilbeltet og før det foran barnet frem til kjøretøys-
beltelåsen 18 .

   FARE! Pass på at kjøretøysbeltet ikke er fordreid, siden 
tilbakeholdsystemet da ikke gis full beskyttelsesvirkning. 

2. Sett låsetungen i kjøretøysbeltelåsen 18  med et KLIKK.
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3. Legg diagonalbeltet 16  og bekkenbeltet t 15  på kjøre-
tøysbeltelåsens side 18  i den lyserøde belteføringen 04  
på sitteputen.

 FARE! Kjøretøysbeltelåsen 18  må ikke ligge mellom 
den lyserøde belteføringen 04  og armlenet.

4. Legg hoftebeltet 15  på sitteputens andre side likeledes 
i den lyserøde belteføringen 04 .

 FARE! Hoftebeltet 15  må på begge sider løpe så lavt 
som mulig over barnets hofter.

5. Før bekkenbeltet 15  inn i den lyserøde SecureGuard 13 .

 FARE! Førdiagnoanlbeltet ikke 16  inn i den lyserøde 
SecureGuard 13 .

6. Før diagonalbeltet 16  inn i hodestøttens mørkerøde belte-
holder 03  til 22  beltet ligger helt rett og uten snurr i belte-
holderen 03 .

  TIPS! Hvis ryggstøtten 12  dekker belteholderen 03 , kan 
du fl ytte hodestøtten 22  opp. Nå kan diagonalbeltet 16  
l lett settes inn. Sett nå nakkestøtten 22  tilbake til riktig 
høyde. Pass på at knappen på belteholderen  er helt luk-
ket  03 . 

7. Forsikre deg om at diagonalbeltet 16  løper over ditt barns 
krageben og ikke ligger inntil halsen. 

  TIPS! Du kan tilpasse hodestøttens 22  høyde også i bilen. 

 FARE! Diagonalbeltet 16  må løpe på skrå bakover. Du 
kan regulere beltets løp med bilens justérbare belteregu-
lering.

 FARE! Diagonalbeltet 16  må aldri føre forover til bilens 
belteregulering. Bruk i dette tilfelle barnesetet kun på bak-
setet.

8. Stram bilbeltet ved å trekke i diagonalbeltet 16 .

9. Følg trinnene i kapittel 8 “For barnets sikkerhet må du 
før hver biltur kontrollere, at ...“
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9. BRUK SOM SETEPUTE

TA AV RYGGLENET9.1

1. Legg settet på en vannrett overfl ate.
2. Åpne klaff en til oppbevaringsrommet i 25  på undersiden 

av forhøyersete og ta ut den fl eksible Torx-skrutrekker.

5. Løsne de 4 Torx-skruene på rygglenet 12 . 

6. Skyv seteputen 09  mot rygglenet  12  til tilkoblingen klik-
ker ut. 

3. Løft trekket til rygglenet 12  og fold det rundt bak. 

4. Løft trekket til sitteputen 09  og fold det rundt bak.12
09

 Barnesete kan for aldersgruppen 3 (22 kg til 36 kg) også brukes uten rygglene 
som seteforhøyelse. Påfølgende trinn beskriver demontering og montering av ryg-
glenet. Dertil trenger du Torx-skrutrekkeren TX20. BRITAX RÖMER anbefaler bru-
ken med rygglene, siden dette gir barnet optimal beskyttelse i tilfelle av en side-
kollisjon. Når det brukes uten rygglen, er setet kun sikret mot sidestrøm for 
seteposisjoner med kollisjonsputer. For informasjon om utstyret til kjøretøyet, kon-
takt produsenten av kjøretøyet. 

 FARE! Bruk bare produktet som et forhøyersete for aldersgruppen 3 (22 til 
36 kg) og hvis barnet ditt er over 125 cm. For alle andre aldersgrupper må pro-
duktet brukes med rygglene.
Vi anbefaler at du bruker setet så lenge som mulig med ryggstøtte og som et for-
høyersete fra 135 cm tidlig.

7. For at skruene er sikkert oppbevart, må du dreie de 4 skru-
ene igjen inn i de foreskrevne hullene i rygglenet 12 .

8. Trekk trekket til csitteputen 09  bakover og hekt det gjen-
nomsiktige stoff et inn på den foreskrevne utsparingen. 

Ved enkelte kjøretøymodeller går diagonalbeltet 16  konstruksjonsavhengig ikke 
ideelt over skulderområdet til barnet. Ved bruk som seteforhøyelse må du alltid 
kontrollere om diagonalbeltet 16  i ligger i det foreskrevne området. Dersom dia-
gonalbeltet 16  ikke går innenfor det foreskrevne (grønne) området, må en i tillegg 
bruke den fl eksible belteføringen 24 .

 

Montering av den fl eksible belteføringen – fastgjøring med ISOFIT-låsearmer

BRUK AV DEN FLEKSIBLE BELTEFØRINGEN9.2

16 16

1. Åpne klaff en til oppbevaringsrommet i 25  på undersiden 
av seteputen 09  og ta ut den fl eksible belteføringen 24 .

2. Lukk døren til oppbevaringsrommet 25 .

3. Før metallfestet 26  over ISOFIX låsearmen 27 , som be-
fi nner seg på siden til kjøretøyetsbeltelåsen. 

4. Legg belteføringsklemmen 28  til den fl eksible belteførin-
gen 24  på setefl aten til seteforhøyelsen 09  .

5. Følg ytterligere skritt for installasjonstypen 9.3 FESTING 
AV ISOFIT LÅSEARM SOMSITEPUTE UTEN RYG-
GLEN 

6. Hekt belteføringsklemmen 28  inn i diagonalbeltet t 16  . 
Sørg for at båndet på den fl eksible belteførere 24  ikke er 
vridd og løper diagonalt bak barnets rygg.

7. Juster belteføringsklemmen 28  slik, at diagonalbeltet 16  
i ligger innenfor det grønne området. 

 FARE! Diagonalbeltet 16  må alltid ligge i det fore-
skrevne området.

16 16

Montering av den fl eksible belteføringen – fastgjøring med kjøretøyets 
3-punktsbelte

1. Åpne klaff en til oppbevaringsrommet i 25  på undersiden 
av forhøyersete og ta ut den fl eksible belteføringen 24 .

2. Lukk døren til oppbevaringsrommet 25  .

4. Legg belteføringsklemmen 28  til den fl eksible belteførin-
gen 24  på setefl aten til seteforhøyelsen.

5. Følg neste skritt for installasjonstypen 9.4 FESTING AV 
3-PUNKTS-BELTE SOM SITEPUTE UTEN RYGGLEN

6. Hekt belteføringsklemmen 28  inn i diagonalbeltet . Pass 
på at båndet til den fl eksible belteføringen 24  hverken 
vris.

7. Juster båndet til belteføringsklemmen 28  slik, at diago-
nalbeltet 16  ligger innenfor det grønne området. Hvis dia-
gonalbeltet ikke løper i det grønne området til tross for 
den fl eksible belteføringen 24  , må barnesetet ikke brukes 
uten dette rygglenet på dette setet. 

 FARE! Diagonalbeltet må alltid ligge i det foreskrevne 
området.

 Barnesete monteres fast i bilen med ISOFIT-låsearmen.
Deretter spennes ditt barn fast i bilbarnesetet med bilens 3-punktsbelte.

01 02

1. Hvis bilen din ikke er utstyrt med ISOFIX festeføringer som standard, klem-
mer du de to festeføringene 02 , som følger med setet* med oppoverpekende 
utsnitt på de to ISOFIX festepunktene 01  på bilen

  TIPS! ISOFIX festepunktene befi nner seg mellom sittefl aten og rygglenet på 
bilsetet.

*  Festeføringene letter monteringen av barnesetet ved hjelp av ISOFIX og forhindrer at trekket på 
bilbarnesetet skades. Så lenge barnesetet ikke brukes, bør det tas ut og oppbevares på et sikkert 
sted. I kjøretøy med foldbbare rygglener, må festeføringene fjernes før rygglenene foldes ned. De 
fl este problemer som oppstår, gjelder vanligvis smuss og fremmedlegemer som kommer inn i feste-
føringene og -krokene. Fjern smuss og fremmedlegemer for å løse slike problemer.

 FESTE MED ISOFIT LÅSEARMER SOM SITTEPU-
TE UTEN RYGGLENE9.3

2. Hold ISOFIT-innstillingsknappen 08  trykket og skyv ISO-
FIT-låsearmene 05 , helt ut.

3. Trykk den grønne sikringsknappen 07  og den røde ut-
løserknappen 06  mot hverandre på begge sider av se-
tet. Slik sørger du for at begge kcrokene på ISOFIT-lå-
searmer 05  er åpnet og klare for bruk.

4. Sett det barnesetet i kjøreretningen på et kjøretøysete 
som er godkjent for dette. 

5. Plasser begge ISOFIT-låsearmene 05  direkte foran begge 
festeføringene 02 .

6. Skyv begge ISOFIT-låsearmene 05  inn i festeføringene 02  til 
ISOFIT-låsearmene 05  a går i lås med et "klikk" på begge 
sider.

 FARE! Den grønne sikringsknappen 07  må være syn-
lig på begge sider for at bilbarnesetet skal være riktig 
festet. 

7. Hold ISOFIT-innstillingsknappen 08  trykket og skyv bil-
barnesetet så langt bakover som mulig. 

8. Rist bilbarnesetet for å sjekke at det er trygt festet og 
sjekk sikkerhetsknappen igjen 07 , for å være sikker på at 
begge er helt grønne.

9. Utfør trinnene i kapittel 9.5 "SIKRING AV BARN I BAK-
OVERVENT BARNESETE".

   For ditt barns sikkerhet, kontroller før hver biltur at ...
 ► bilbarnesetet er sikret på begge sider med ISOFIT låsearmer 05  er ført inn 

i ISOFIT-festepunktet 01  og begge sikkerhetsknappene 07  er helt grønne,
 ► hoftebeltet 15  løper gjennom de lyserøde belteføringene 04  på begge sider,
 ► bekkenbeltet 15  går gjennom den lyserøde SecureGuard 13 ,
 ► diagonalbeltet 16  på siden av bilbeltelåsen 18  også løper i den lyserøde 

belteføringen 04  på sitteputen,
 ► diagonalbeltet 16  løper skrått bakover,
 ► beltene er spent og ikke vridd,
 ► kjøretøysbeltelåsen 18  ikke ligger i den lyserøde belteføringen 04  på setepu-

ten.

 FARE! Hvis barnet prøver å åpne ISOFIT-sikkerhetsknapen 07 , kjøretøysbelte-
låsen 18  eller diagonalbeltet 16  i den lyserøde SecureGuard 13 , må du stanse 
med en gang dette er mulig. Sjekk om barnesetet er riktig festet og påse at barnet 
er riktig sikret. Forklar for barnet de farene som er forbundet med handlingen 
hans/ hennes.

LØSNE BARNET OG DEMONTERING: 
For å løsne barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 7 "DE-
MONTERING OG KASSERING" .

Monteres ikke barnesetet fast i bilen. Det sikres helt enkelt sammen med barnet 
med bilens 3-punktsbelte. 

1. Sett bilbarnesetet på et egnet bilsete. 

Gjennomfør trinnene i kapittel 9.5 
Gjencnomfør “SIKRE BARNET I BILBARNESETET UTEN 
RYGGLENE”.

  For ditt barns sikkerhet, kontroller før hver biltur at ...
 ► barnesetet er sikkert festet,
 ► hoftebeltet 15  løper gjennom de lyserøde belteføringene 14  på begge sider,
 ► bekkenbeltet 15  går gjennom den lyserøde SecureGuard 13 ,
 ► diagonalbeltet 16  på siden av bilbeltelåsen 18  også løper i den lyserøde 

belteføringen 04  på sitteputen,
 ► diagonalbeltet 16  løper skrått bakover,
 ► beltene er spent og ikke vridd,
 ► kjøretøysbeltelåsen 18  ikke ligger i den lyserøde belteføringen 04  på 

seteputen.

 FARE! Hvis barnet prøver å åpne kjørtøysbeltelåsen 18  eller diagonalbeltet 16  
i i den lyserøde SecureGuard 13 , må du stanse med en gang dette er mulig. 
Sjekk om barnesetet er riktig festet og påse at barnet er riktig sikret. Forklar for 
barnet de farene som er forbundet med handlingen hans/ hennes.

LØSNE BARNET OG DEMONTERING: 
For å løsne barnet eller for å fjerne bilbarnesetet, følg trinnene i kapittel 7 "DE-
MONTERING OG KASSERING" .

SIKRE BARNET I BILBARNESETET MED RYGGLENE9.5

1. La barnet ta plass i barnestolen.

2. Trekk ut bilbeltet og før det foran barnet frem til kjøretøys-
beltelåsen 18 .

 FARE! Pass på at bilbeltet ikke er fordreid, siden tilba-
keholdsystemet da ikke gis full beskyttelsesvirkning.

3. Sett låsetungen i kjøretøysbeltelåsen 18  med et KLIKK.

4. Legg diagonalbeltet 16  og bekkenbeltet 15  på kjøretøys-
beltelåsens side 18  i den lyserøde belteføringen 04  på 
sitteputen.

 FARE! Kjøretøysbeltelåsen 18  må ikke ligge i den ly-
serøde belteføringen 04 .
Hoftebeltet 15  må på begge sider løpe så lavt som mu-
lig over barnets hofter.

5. Før bekkenbeltet 15  inn i den lyserøde SecureGuard 13 .

 FARE! Førdiagnoanlbeltet ikke 16  inn i den lyserøde 
SecureGuard 13  .
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3. Smekk metallfestet 26  i i ISOFIX låsearmen 27 , som be-
fi nner seg på siden til kjøretøyetsbeltelåsen. 
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FESTE MED 3-PUNKTSBELTE SOM SITTEPUTE 
UTEN RYGGLENE9.4
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