
2. UVOD
Radujemo se što će naša dječja sjedalica sigurno pratiti vaše dijete kroz novo 
razdoblje života.

Kako bi vaše dijete bilo pravilno zaštićeno, ugradite i rabite dječju sjedalicu 
isključivo na način opisan u ovim uputama!

Slobodno nam se obratite za pitanja vezana uz uporabu:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D89340 Leipheim
Njemačka 

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
Ujedinjeno Kraljevstvo

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

U ovim se uputama upotrebljavaju sljedeći simboli:

Simbol Signalna riječ Objašnjenje

 OPASNOST! Opasnost od teških ozljeda

 UPOZORENJE! Opasnost od lakših ozljeda

 OPREZ! Opasnost od materijalne štete

 SAVJET! Korisne upute

Numerirane su upute za postupanje koje slijede stalni redoslijed.
Primjer: 
1. Pritisnite gumb...  

Boje vodilice pojasa
Da bi se bolje razlikovali, oba automo-
bilska pojasa su istaknuta različitim bo-
jama. Dijagonalni pojas 16  je tamnocr-
vene, a zdjelični pojas 15  svijetlocrvene 
boje. Boja vodilica pojasa na dječjem 
sjedalu ima istu shemu boja.

16

15

3. ODOBRENJE 

BRITAX RÖMER 
Dječje sjedalo

Ispitivanje i odobrenje
prema ECE* R 44/04

Skupina Tjelesna težina
KIDFIX² R
KIDFIX² S II+III 15 do 36 kg

*ECE = Europski standard za sigurnosnu opremu

Dječje sjedalo proizvedeno je, ispitano i odobreno u skladu sa zahtjevima europ-
skog standarda za dječju sigurnosnu opremu (ECE R 44/04). Kontrolni znak „E” 
(u krugu) i broj odobrenja nalaze se na narančastoj etiketi odobrenja (naljepnica 
na dječjem sjedalu).

 OPASNOST! Odobrenje prestaje važiti u trenutku kada nešto promijenite na 
dječjem sjedalu. Izmjene smije obavljati isključivo proizvođač. Dječja sjedalica 
odobrena je za upotrebu s vodilicom SecureGuard, kao i bez njega.  

  UPOZORENJE! Automobilsko dječje sjedalo KIDFIX² R i KIDFIX² S  smijete 
upotrebljavati isključivo za osiguravanje svog djeteta u vozilu. Nikako nije pri-
mjereno za sjedenje kod kuće ili kao igračka.

 OPASNOST! Nikada ne vežite dijete ili sjedalo pojasom s 2 točke. Ako bi di-
jete u dječjem sjedalu bilo osigurano samo sigurnosnim pojasom s 2 točke, u 
slučaju nesreće moglo bi se teško ozlijediti ili čak nastradati.

4. UPOTREBA U AUTOMOBILU  
Pridržavajte se uputa o uporabi zaštitnih sustava za djecu iz uputa za uporabu 
svog vozila. Sjedalo se može upotrebljavati u vozilima sa sustavima za pričvršći-
vanje ISOFIX (pogledajte popis vrsti) i u vozilima s pojasom s 3 točke. 
U uputama za upotrebu svog vozila potražite informacije o sjedalima koja su 
odobrena za dječja sjedala u težinskoj kategoriji 15 do 36 kg. 
Automobilsko dječje sjedalo KIDFIX² R i KIDFIX² S smije se ugrađivati na dva 
različita načina:
Simbol Način ugradnje Vrsta odobrenja

s uskočnim ručicama ISOFIX na pričvrsnim toč-
kama ISOFIX u automobilu. Obratite pozornost na 
popis vrsti vozila.

poluuniverzalno a)

za pojas automobila s 3 točke univerzalno 

a)  To znači da se dječje sjedalo može upotrebljavati samo u vozilima navedenima u priloženom popisu 
vrsti vozila. Ovaj popis vrsti je uvijek ažuriran. Najnoviju verziju možete zatražiti od nas ili na adresi 
www.britax-roemer.com

Dječje sjedalo upotrebljavajte ovako:

okrenuto u smjeru vožnje da
okrenuto suprotno od smjera 
vožnje ne1)

s pojasom s 2 točke ne
s pojasom s 3 točke 2) da
s pričvrsnim točkama ISOFIX 
(između površine sjedala i 
leđnog naslona)

da

na suvozačevom mjestu da 3)

na bočnim stražnjim sjedalima da
na srednjem stražnjem sjedalu 
(uz pojas s 3 točke) da 4) 

1)  Uporaba je dopuštena samo na sjedalu okrenutom suprotno od smjera vožnje ako su ta sjedala na-
mijenjena i za prijevoz odraslih osoba (npr. u kombiju ili minibusu). Sjedalo ne smije biti opremljeno 
zračnim jastukom.

2)  Sigurnosni pojas mora biti potvrđen u skladu sa standardom ECE R 16 (ili sličnim standardom) koji 
možete prepoznati prema zaokruženoj oznaci „E“, „e“ na naljepnici potvrde na samome pojasu.

3)  Ako postoji zračni jastuk s prednje strane: Automobilsko sjedalo pogurnite što dalje unazad, proči-
tajte upute u priručniku automobila.

4)  Nije dopušteno ako je sjedalo opremljeno samo sigurnosnim pojasom s 2 točke.

15 – 36 kg

www.britax-roemer.com
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Upute za uporabu 

KIDFIX² R
KIDFIX² S

15 kg – 36 kg
(~4 – 12 godina)

 Odvojite vremena za čitanje ovih uputa i čuvajte ih u za to predviđenom 
pretincu na dječjoj sjedalici tako da su uvijek dostupne! Ako prosljeđujete 
dječje sjedalo trećim osobama, morate priložiti i upute!

 OPASNOST! Za zaštitu vašeg djeteta:
• U slučaju nesreće s udarom brzine veće od 10 km/h dječja se autosjedalica 

može oštetiti bez vidljive štete. Dječje se sjedalo u tom slučaju mora zamijeni-
ti. Propisno se pobrinite za odlaganje.

• U slučaju oštećenja temeljito provjerite dječju autosjedalicu (npr. u slučaju 
pada na tlo).

• Redovito provjeravajte je li oštećen neki od važnih dijelova. Utvrdite da svi 
mehanički dijelovi savršeno funkcioniraju.

• Dijelove dječjeg sjedala ne smijete podmazivati ili uljiti.
• Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u dječjem sjedalu u vozilu.
• Neka vaše dijete ulazi u vozilo te izlazi iz njega isključivo sa strane pločnika.
• Ako nije u uporabi, štitite dječje sjedalo od izravnih sunčevih zraka. Pod izrav-

nim sunčevim utjecajem dječje sjedalo može postati jako vruće. Dječja je koža 
osjetljiva i time bi se mogla ozlijediti.

• Što je sigurnosni pojas čvršće stegnut na tijelu djeteta, to je veća sigurnost 
vašeg djeteta. Stoga izbjegavajte deblju odjeću ispod pojasa.

• Za vrijeme dugih vožnji povremeno radite pauze kako biste djetetu omogućili 
izlazak iz sjedala i igru.

 OPASNOST! Radi zaštite svih osoba u automobilu:
Pri naglom kočenju ili u slučaju nesreće neosigurani predmeti i osobe mogu ozlije-
diti ostale suputnike u automobilu. Stoga uvijek provjerite sljedeće:
• leđni nasloni automobilskih sjedala moraju biti pravilno pričvršćeni (npr. pre-

klopivi naslon na stražnjem sjedalu mora biti učvršćen).
• svi teški ili predmeti oštrih rubova u automobilu (npr. na stražnjoj polici) moraju 

biti dobro osigurani.
• sve osobe u automobilu moraju biti vezane sigurnosnim pojasom.
• dječje sjedalo u automobilu mora uvijek biti osigurano, čak i ako dijete nije u 

njemu.

1. SIGURNOSNE UPUTE  UPOZORENJE! Za zaštitu pri uporabi dječjeg sjedala:
• Dječje sjedalo nikada ne upotrebljavajte odvojeno, čak ni za probno sjedenje.
• Pri pomicanju leđnog naslona 12  prema gore ništa se ne smije nalaziti u po-

dručju između leđnog naslona 12  i jastuka za sjedenje 09 . Vi ili vaše dijete 
bi si npr. mogli prikliještiti prste i ozlijediti se.

• Za izbjegavanje štete pazite da dječje sjedalo nije prikliješteno između tvrdih 
objekata (automobilska vrata, tračnice sjedala itd.).

• Dječje sjedalo čuvajte na sigurnom mjestu kada nije u uporabi. Ne postavljajte 
teške predmete na sjedalo i ne stavljajte ga izravno pored izvora topline ili na 
izravnu sunčevu svjetlost.

 OPREZ! Radi zaštite automobila:
• Određene navlake od osjetljivih materijala (npr. velura, kože itd.) mogu ostav-

ljati tragove zbog korištenja sjedala. Za najbolje očuvanje vaših automobilskih 
navlaka preporučamo uporabu BRITAX RÖMER podloge za dječje sjedalo iz 
našeg programa za opremu.

5. NJEGA I ODRŽAVANJE
Pobrinite se za to da upotrebljavate isključivo originalne zamjenske presvlake BRI-
TAX RÖMER jer je presvlaka sastavni dio dječje sjedalice te ispunjava važne funk-
cije za besprijekornu namjenu sustava. Zamjenske presvlake sjedalice možete ku-
piti kod svog ovlaštenog trgovca.
• Presvlaka se može skinuti i oprati blagim sredstvom za pranje u programu peri-

lice za fine tkanine (30 °C). Pridržavajte se uputa na etiketi za pranje presvlake.
• Plastični dijelovi mogu se očistiti sapunicom. Ne upotrebljavajte jaka sredstva 

za čišćenje (npr. otapala).

  OPASNOST! Dječje sjedalo ne smije se upotrebljavati bez presvlake.

Skidanje presvlake sjedalice

1. Uzglavlje sjedala vozila pomaknite u gornju poziciju.

2. Skinite kukice presvlaka 19  na stražnjoj strani leđnog na-
slona.

3. Skinite gornji dio presvlake i preklopite ga naprijed na sje-
dalo.

4. Izvadite kukice presvlaka 19  s prednje strane leđnog na-
slona i sjedišta s obiju strana i otpustite plastične kartice 
s prednje strane jastuka za sjedenje. 

5. Skinite presvlaku sa sjedala.

Skidanje presvlake uzglavlja
1. Skinite petlje presvlaka 20  na stražnjoj strani leđnog na-

slona.

2. Skinite kukice presvlaka 19  na prednjoj strani leđnog na-
slona

3. Skinite presvlaku naslona za glavu 22 , u tu svrhu uklonite 
dvije kukice s donje strane naslona za glavu.

 ► Sada možete oprati presvlaku. Pridržavajte se uputa na 
etiketi za pranje presvlake.

Stavljanje presvlake
Za stavljanje presvlake postupite obrnutim redoslijedom.

19

19

20

6. PODEŠAVANJE UZGLAVLJA 

22

1. Zahvatite ručicu za namještanje 10  na stražnjoj strani 
uzglavlja 22  i podignite prema gore. Uzglavlje je sada 
deblokirano.

2. Deblokirano uzglavlje 22  sada možete namjestiti na že-
ljenu visinu. Čim otpustite ručicu za namještanje 10  uz-
glavlje će ostati blokirano 22 .

3. Stavite dječje sjedalo na automobilsko sjedalo.

4. Posjednite dijete u dječje sjedalo i provjerite visinu. Po-
novite radnju sve dok uzglavlje 22  nije na točnoj visini.

ODVEZIVANJE DJETETA:

Za odvezivanje djeteta pritisnite tipku za otpuštanje na kopči automobilskog 
pojasu.

06 07

7. ODVAJANJE I ZBRINJAVANJE 

 OPASNOST! Dječje sjedalo mora u vozilu uvijek biti osigurano, čak i ako dijete 
nije u njemu.

PONOVNO POSTAVLJANJE LEĐNOG NASLONA:
4. Slijedite korake 1. – 7. u poglavlju 9.1 „Uklanjanje leđnog naslona“ obrnutim 

redoslijedom. 

Pridržavajte se važećih propisa o odlaganju otpada u svojoj zemlji.

Odlaganje ambalaže Kontejner za karton
Presvlaka za sjedalo Kućanski otpad, termička obrada
Plastični dijelovi Sukladno oznaci u odgovarajući kontejner
Metalni dijelovi Kontejner za metalni otpad
Trake pojasa Kontejner za poliester
Brava i jezičci Kućanski otpad

8. Instalacija s leđnim naslonom

Automobilsko dječje sjedalo  ugrađuje se s ISOFIT uskočnim ručicama 05   
u automobil. Na vaše se dijete u dječjem sjedalu naknadno postavlja pojas automo-
bila s 3 točke. 

1. Ako vaše vozilo nije opremljeno standardnim pomagalima za uguravanje  
ISOFIX, pritegnite dva pomagala 02  koja se nalaze u opsegu isporuke sjedala* 
s izrezom prema gore na dvije pričvrsne točke ISOFIX 01  svoga vozila.

   SAVJET! Pričvrsne točke ISOFIX nalaze se između sjedišta i leđnog naslona 
sjedala vozila.

*  Pomagala za uguravanje olakšavaju ugradnju dječjeg sjedala s pomoću pričvrsnih točaka ISOFIX i 
sprječavaju oštećenja na automobilskim navlakama. Ako vam više nisu potrebni, uklonite ih i čuvajte 
na sigurnom mjestu. Kod vozila s preklopnim naslonom sjedala moraju se otkloniti pomagala za 
uguravanje prije preklapanja leđnog naslona. Slični problemi najčešće proizlaze zbog prljavštine ili 
stranih tijela na pomagalima za uguravanje ili na kukama. Odstranite prljavštinu i strana tijela kako 
biste izbjegli te probleme.

S ISOFIX + naslon za leđa8.1
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5. Na objema stranama sjedalice pritisnite zeleni sigurnosni 
gumb 07  i crveni gumb za otpuštanje 06  jedan prema 
drugom. Tako ćete se uvjeriti da su obje kukice na 
uskočnim ručicama ISOFIT 05  otvorene i spremne za po-
stavljanje.

4. Tipku za podešavanje ISOFIT 08  držite pritisnutom i izvu-
cite uskočne ručice ISOFIT 05  u potpunosti.

6. Postavite dječje sjedalo u smjeru vožnje na sjedalo odo-
breno za korištenje. Pri tome pripazite da leđni naslon 12  
ravno prisjeda na leđni naslon automobilskog sjedala.

02 05

08
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7. Obje uskočne ručice ISOFIT 05  postavite izravno ispred 
oba pomagala za uguravanje 02 .

8. Obje uskočne ručice ISOFIT 05  ugurajte u uvodne vodili-
ce 02  dok uskočne ručice ISOFIX 05  ne zaskoče uz zvuk 
klika na objema stranama.

   OPASNOST! Zeleni sigurnosni gumb 07  mora biti vid-
ljiv s obje strane kako bi dječje sjedalo bilo ispravno pri-
čvršćeno.

9. Tipku za podešavanje ISOFIT 08  držite pritisnutom i po-
gurajte dječje sjedalo što više prema natrag. 

10. Protresite dječje sjedalo kako biste utvrdili da je sigurno 
pričvršćeno i ponovno provjerite sigurnosnu dugmad 07  
kako biste se uvjerili da su oba potpuno zelena.

11. Provedite korake iz poglavlja 8.3 „OSIGURAVANJE DJE-
TETA“.
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Ispravno prilagođeno uzglavlje 22  osigurava optimalan položaj dijagonalnog poja-
sa 16  i djetetu nudi optimalnu zaštitu. Uzglavlje 22  mora biti namješteno tako da 
između ramena djeteta i uzglavlja 22  ostane još samo oko dva prsta slobodnog 
prostora.

Prilagodba visine uzglavlja prema visini djeteta:

2. Uzglavlje sjedala vozila pomaknite u gornju poziciju.
3. Provedite korake iz poglavlja 6 „PODEŠAVANJE UZGLAVLJA“.

1.  Pritisnite tipku za otpuštanje na kopči automobilskog pojasa
2.  Otvorite tamnocrveni držač pojasa 03  tako da tipku na 

držaču pritisnete 03  prema natrag i odmotajte dijagonalni 
pojas 16 .   
 

Samo za način instalacije A (ISOFIT):

3.  Za otpuštanje pričvršćenja ISOFIT pritisnite zeleni sigurnosni 
gumb 07  i crveni gumb za otpuštanje 06  na prvoj a zatim na 
drugoj strani.

 ►Sada možete skinuti dječje sjedalo.  

ODVAJANJE:
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 Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite...
 ► je li dječje sjedalo na obje strane uglavljeno uskočnim ručicama ISOFIX 05  na 

pričvrsne točke ISOFIX 01  te jesu li oba sigurnosna gumba 07  potpuno zelena,
 ► je li zdjelični pojas 15  na obje strane jastuka za sjedenje provučen kroz 

svijetlocrvene vodilice pojasa 04 ,
 ► je li zdjelični pojas 15  provučen kroz svijetlocrvene vodilice SecureGuard 13 ,
 ► je li dijagonalni pojas 16  na strani kopče automobilskog pojasa 18  isto tako 

provučen u svijetlocrvenu vodilicu 04  na jastuku za sjedenje,
 ► je li dijagonalni pojas 16  provučen kroz tamnocrveni držač pojasa 03  na 

uzglavlju,
 ► je li dijagonalni pojas 16  transverzalno provučen unatrag,

 ► jesu li pojasevi pritegnuti te jesu li savijeni,
 ► da brava automobilskog pojasa 18  ne leži na svijetlocrvenoj vodilici pojasa 04  

jastuka za sjedenje.

 OPASNOST! Ako vaše dijete pokuša otvoriti sigurnosne gumbe ISOFIX 07  ili bra-
vu automobilskog pojasa 18  ili vući dijagonalni pojas 16  u svijetlocrvene vodilice 
SecureGuard 13 , odmah se zaustavite čim to bude moguće. Provjerite je li dječje 
sjedalo ispravno pričvršćeno i utvrdite da je dijete ispravno osigurano. Djetetu 
ukažite na opasnosti u vezi s njegovim djelovanjem.
ODVEZIVANJE DJETETA I SKIDANJE: 
Za vezanje djeteta ili skidanje dječjeg sjedala slijedite korake u poglavlju 7 „SKI-
DANJE I ODLAGANJE U OTPAD“.

S POJASOM S 3 TOČKE + LEĐNI NASLON8.2
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Provedite korake iz poglavlja 6 „PODEŠAVANJE UZGLAV-
LJA“.

1. Stavite dječje sjedalo na automobilsko sjedalo. 
Pri tome pripazite da leđni naslon 12  ravno prisjeda na 
leđni naslon automobilskog sjedala.

   SAVJET! Ako vam pritom smeta uzglavlje sjedala vozila, 
uklonite ga i pohranite na sigurno mjesto u vozilu

2. Provedite korake iz poglavlja 8.3 „OSIGURAVANJE DJE-
TETA“.

 Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite...
 ► je li dječje sjedalo sigurno pričvršćeno,
 ► je li zdjelični pojas 15  na obje strane jastuka za sjedenje provučen kroz 

svijetlocrvene vodilice pojasa 04 ,
 ► je li zdjelični pojas 15  provučen kroz svijetlocrvene vodilice SecureGuard 13 ,
 ► je li dijagonalni pojas 16  na strani kopče automobilskog pojasa 18  isto tako 

provučen u svijetlocrvenu vodilicu 04  na jastuku za sjedenje,
 ► je li dijagonalni pojas 16  provučen kroz tamnocrveni držač pojasa 03  na 

uzglavlju,
 ► je li dijagonalni pojas 16  transverzalno provučen unatrag,
 ► jesu li pojasevi pritegnuti te jesu li savijeni,
 ► da brava automobilskog pojasa 18  ne leži na svijetlocrvenoj vodilici pojasa 04  

jastuka za sjedenje.

 OPASNOST! Ako vaše dijete pokuša otvoriti bravu automobilskog pojasa 18  ili 
uvući dijagonalni pojas 16  u svijetlocrvene vodilice SecureGuard 13 , odmah se 
zaustavite čim to bude moguće. Provjerite je li dječje sjedalo ispravno pričvršćeno 
i utvrdite da je dijete ispravno osigurano. Djetetu ukažite na opasnosti u vezi s nje-
govim djelovanjem.
ODVEZIVANJE DJETETA I SKIDANJE: 
Za vezanje djeteta ili skidanje dječjeg sjedala slijedite korake u poglavlju 7 „SKI-
DANJE I ODLAGANJE U OTPAD“.

OSIGURAVANJE DJETETA U DJEČJEM SJEDALU 
S LEĐNIM NASLONOM8.3

1.  KIDFIX² S
Okrećite SICT 23  ulijevo (na bližoj strani vrata vozila) dok se 
ne napravi razmak od 5 mm do vrata vozila ili dok nije maksi-
malno odvrnuto. 

23

18

 Sve varijante:
Izvucite pojas vozila i dovedite ga ispred djeteta do brave au-
tomobilskog pojasa 18 .

   OPASNOST! Pripazite na to da pojas vozila nije uvijen 
jer inače nije osigurano potpuno djelovanje zaštitnog su-
stava. 

2. Jezičac brave utaknite u bravu automobilskog pojasa 18  
uz KLIK.
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3. Provucite dijagonalni 16  i zdjelični pojas 15  na strani bra-
ve automobilskog pojasa 18  u svijetlocrvenu vodilicu po-
jasa 04  na jastuku za sjedenje.

 OPASNOST! Brava automobilskog pojasa 18  ne 
smije se nalaziti između svijetlocrvene vodilice 04  i na-
slona za ruke.

4. Zdjelični pojas 15  na drugoj strani jastuka za sjedenje na 
isti način provucite u svijetlocrvenu vodilicu pojasa 04 .

 OPASNOST! Zdjelični pojas 15  na obje strane mora 
biti položen što je moguće niže preko djetetovih kukova.

5. Uvucite zdjelični pojas 15  u svijetlocrvene vodilice
SecureGuard 13 .

 OPASNOST! Nemojte uvlačiti dijagonalni pojas 16  
u svijetlocrvene vodilice SecureGuard 13 .

6. Provucite dijagonalni pojas 16  kroz tamnocrveni držač 
pojasa 03  na uzglavlju 22  dok potpuno i ravno ne usjed-
ne u držač pojasa 03 .

   SAVJET! Ako leđni naslon 12  prekriva držač pojasa 03 , 
možete dignuti uzglavlje 22  prema gore. Sada možete 
bez ikakvih napora postaviti dijagonalni pojas 16 . Sada 
vratite uzglavlje 22  nazad u pravu visinu. Provjerite da je 
tipka na držaču pojasa 03  potpuno zatvorena. 

7. Provjerite je li dijagonalni pojas 16  postavljen preko djete-
tove ključne kosti, a ne preko vrata. 

   SAVJET! Uzglavlje 22  možete po visini namjestiti i u auto-
mobilu. 

 OPASNOST! Dijagonalni pojas 16  mora biti transver-
zalno provučen unatrag. Položaj pojasa možete namještati 
podesivim okretačem pojasa u automobilu.

 OPASNOST! Dijagonalni pojas 16  ne smije nikada vo-
diti naprijed do okretača pojasa u automobilu. U tome 
slučaju dječje sjedalo rabite samo na stražnjem automo-
bilskom sjedalu.

8. Zategnite automobilski pojas tako da povučete dijagonalni 
pojas 16 .

9. Slijedite korake u poglavlju 8 „Radi sigurnosti svog dje-
teta prije svake vožnje provjerite...”
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9. UPOTREBA KAO JASTUK ZA SJEDENJE

UKLANJANJE LEĐNOG NASLONA9.1

1. Postavite sjedalo na vodoravnu površinu.
2. Otvorite poklopac spremnika za pohranjivanje 25  s donje 

strane povećanja sjedišta i izvadite Torx odvijač.

5. Odvijte 4 Torx-vijka na leđnom naslonu 12 . 

6. Pritisnite jastuk za sjedenje 09  u smjeru stražnjeg naslona 12  
dok ne iskoči spoj.  

3. Podignite presvlaku leđnog naslona 12  i preklopite je prema 
naprijed. 

4. Podignite jastuk za sjedenje 09  i preklopite ga prema nazad.12
09

Dječja sjedalica može se upotrebljavati za dobnu skupinu 3 (22 kg do 36 kg) i bez 
leđnog naslona kao povišenje sjedala. Sljedeći koraci opisuju demontažu i monta-
žu leđnog naslona. Pritom vam je potreban priloženi Torx-odvijač TX20. BRITAX 
RÖMER preporučuje upotrebu s leđnim naslonom, jer pruža vašem djetetu opti-
malnu zaštitu u slučaju bočnog udara. Kod uporabe bez stražnjeg naslona dovolj-
na zaštita od bočnog udara zajamčena je samo na položaju sjedenja s bočnim 
zračnim jastukom u obliku zavjese. Za informacije o opremi vašeg vozila obratite 
se proizvođaču vozila. 

 OPASNOST! Rabite proizvod samo kao povišenje sjedišta za dobnu skupinu 3 
(22 do 36 kg) i kada je vaše dijete više od 125 cm. Proizvod se za sve ostale dob-
ne skupine mora upotrebljavati s leđnim naslonom.
Preporučujemo, sjedalicu što je duže moguće rabiti s leđnim naslon, a kao pove-
ćanje sjedišta najranije od 135 cm.

7. Da bi 4 vijka bila na sigurnom mjestu, opet ih uvijte u odgo-
varajuće rupe na leđnom naslonu 12 .

8. Povucite presvlaku jastuka za sjedenje 09  nazad i zakvačite 
prozirni plastični element u odgovarajući udubinu. 

Dijagonalni pojas 16  na nekim modelima ovisno o izvedbi ne prolazi idealno preko 
ramenog područja vašeg djeteta. Pri upotrebi kao povišenje sjedala uvijek provje-
rite nalazi li se dijagonalni pojas 16  u predviđenom području. Ako dijagonalni po-
jas 16  ne prolazi unutar predviđenog (zelenog) područja, morate dodatno upotrije-
biti fl eksibilnu vodilicu pojas 24 .

 

Nanošenje fl eksibilne vodilice pojasa – pričvršćenje s uskočnim ručicama 
ISOFIT

UPORABA FLEKSIBILNE VODILICE POJASA9.2

16 16

1. Otvorite poklopac spremnika za pohranivanje 25  s donje 
strane jastuka za sjedenje 09  i uklonite fl eksibilnu vodili-
cu pojasa 24 .

2. Zatvorite poklopac spremnika za pohranjivanje 25 .

3. Provucite metalno pričvršćenje 26  preko uskočne ručice 
ISOFIX 27  koja se nalazi na strani brave pojasa automo-
bila. 

4. Stavite kopču vodilice pojasa 28  fl eksibilne vodilice 
pojasa 24  na površinu jastuka za sjedenje 09 .

5. Slijedite druge korake načina instalacije 9.3 PRIČVR-
ŠĆIVANJE ISOFIX USKOČNIM RUČICAMA KAO JA-
STUK ZA SJEDENJE BEZ LEĐNOG NASLONA  

6. Objesite kopču vodilice pojasa 28  u dijagonalni pojas 16 . 
Pazite da traka fl eksibilne vodilice pojasa 24  nije uvrnuta 
te da prolazi dijagonalno iza leđa vašeg djeteta.

7. Namjestite kopču vodilice pojasa 28  tako da se dijago-
nalni pojas 16  nalazi unutar žutog područja. 

 OPASNOST! Dijagonalni pojas 16  mora se uvijek na-
laziti u predviđenom području.
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Nanošenje fl eksibilne vodilice pojasa – pričvršćenje s pojasom s 3 točke 
vozila

1. Otvorite poklopac spremnika za pohranivanje 25  s donje 
strane povišenja sjedišta i uklonite fl eksibilnu vodilicu 
pojasa 24 .

2. Zatvorite poklopac spremnika za pohranjivanje 25 .

4. Stavite kopču vodilice pojasa 28  fl eksibilne vodilice 
pojasa 24  na površinu povišenja sjedala.

5. Slijedite korake načina instalacije 9.4 PRIČVR-
ŠĆIVANJE POJASOM U 3 TOČKE KAO JA-
STUK ZA SJEDENJE BEZ LEĐNOG NASLONA

6. Objesite kopču vodilice pojasa 28  u dijagonalni pojas. 
Pazite da se traka fl eksibilne vodilice pojasa 24  ne uvije.

7. Namjestite traku kopče vodilice pojasa 28  tako da se di-
jagonalni pojas 16  nalazi unutar žutog područja. Ako di-
jagonalni pojas unatoč fl eksibilne vodilice pojasa 24  ne 
prolazi u zelenom području, dječja se sjedalica ne smije 
rabiti na ovom sjedištu bez leđnog naslona.

 OPASNOST! Dijagonalni pojas mora se uvijek nalaziti 
u predviđenom području.

Automobilsko dječje sjedalo  ugrađuje se s ISOFIT uskočnim ručicama u auto-
mobil.
Na vaše se dijete u dječjem sjedalu naknadno postavlja pojas automobila 
s 3 točke.

01 02

1. Ako vaše vozilo nije opremljeno standardnim pomagalima za uguravanje 
ISOFIX, pritegnite dva pomagala 02  koja se nalaze u opsegu isporuke sjeda-
la* s izrezom prema gore na dvije pričvrsne točke ISOFIX 01  svoga vozila.

   SAVJET! Pričvrsne točke ISOFIX nalaze se između sjedišta i leđnog naslona 
sjedala automobila.

*  Pomagala za uguravanje olakšavaju ugradnju dječjeg sjedala s pomoću pričvrsnih točaka ISOFIX i 
sprječavaju oštećenja na automobilskim navlakama. Ako vam više nisu potrebni, uklonite ih i čuvajte 
na sigurnom mjestu. Kod vozila s preklopnim naslonom sjedala moraju se otkloniti pomagala za 
uguravanje prije preklapanja leđnog naslona. Slični problemi najčešće proizlaze zbog prljavštine ili 
stranih tijela na pomagalima za uguravanje ili na kukama. Odstranite prljavštinu i strana tijela kako 
biste izbjegli te probleme.

 PRIČVRŠĆENJE S USKOČNIM RUČICAMA ISOFIT 
KAO JASTUK ZA SJEDENJE BEZ LEĐNOG NASLONA9.3

2. Tipku za podešavanje ISOFIT 08  držite pritisnutom i izvu-
cite uskočne ručice ISOFIT 05  u potpunosti.

3. Na objema stranama sjedalice pritisnite zeleni sigurnosni 
gumb 07  i crveni gumb za otpuštanje 06  jedan prema 
drugom. Tako ćete se uvjeriti da su obje kukice na uskoč-
nim ručicama ISOFIT 05  otvorene i spremne za postavlja-
nje.

4. Postavite dječje sjedalo u smjeru vožnje na sjedalo odo-
breno za korištenje. 

5. Obje uskočne ručice ISOFIT 05  postavite izravno ispred 
oba pomagala za uguravanje 02 .

6. Obje uskočne ručice ISOFIT 05  ugurajte u uvodne vodilice 
02  dok uskočne ručice ISOFIT 05  ne zaskoče uz zvuk kli-
ka na objema stranama.

 OPASNOST! Zeleni sigurnosni gumb 07  mora biti 
vidljiv s obje strane kako bi dječje sjedalo bilo ispravno 
pričvršćeno. 

7. Tipku za podešavanje ISOFIT 08  držite pritisnutom i po-
gurajte dječje sjedalo što više prema natrag. 

8. Protresite dječje sjedalo kako biste utvrdili da je sigurno 
pričvršćeno i ponovno provjerite sigurnosnu dugmad 07  
kako biste se uvjerili da su oba potpuno zelena.

9. Provedite korake iz poglavlja 9.5 „OSIGURAVANJE 
DJETETA U DJEČJOJ SJEDALICI BEZ STRAŽNJEG 
NASLONA“.

   Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite...
 ► je li dječje sjedalo na obje strane uglavljeno uskočnim ručicama ISOFIT 05  na 

pričvrsne točke ISOFIT 01  te jesu li oba sigurnosna gumba 07  potpuno zelena,
 ► je li zdjelični pojas 15  na obje strane jastuka za sjedenje provučen kroz 

svijetlocrvene vodilice pojasa 04 ,
 ► je li zdjelični pojas 15  provučen kroz svijetlocrvene vodilice SecureGuard 13 ,
 ► je li dijagonalni pojas 16  na strani kopče automobilskog pojasa 18  isto tako 

provučen u svijetlocrvenu vodilicu 04  na jastuku za sjedenje,
 ► je li dijagonalni pojas 16  transverzalno provučen unatrag,
 ► jesu li pojasevi pritegnuti te jesu li savijeni,
 ► da brava automobilskog pojasa 18  ne leži na svijetlocrvenoj vodilici pojasa 04  

jastuka za sjedenje.

 OPASNOST! Ako vaše dijete pokuša otvoriti sigurnosne gumbe ISOFIT 07  ili bra-
vu automobilskog pojasa 18  ili vući dijagonalni pojas 16  u svijetlocrvene vodilice 
SecureGuard 13 , odmah se zaustavite čim to bude moguće. Provjerite je li dječje 
sjedalo ispravno pričvršćeno i utvrdite da je dijete ispravno osigurano. Djetetu 
ukažite na opasnosti u vezi s njegovim djelovanjem.

ODVEZIVANJE DJETETA I SKIDANJE: 
Za vezanje djeteta ili skidanje dječjeg sjedala slijedite korake u poglavlju 7 „SKI-
DANJE I ODLAGANJE U OTPAD“.

Dječja se sjedalica ne ugrađuje u automobil. Ono se jednostavno zajedno s va-
šim djetetom pričvršćuje s pojasom automobila u tri točke. 

1. Stavite dječje sjedalo na primjereno automobilsko sje-
dalo. 

Provedite korake opisane u poglavlju 9.5. 
„OSIGURAVANJE DJETETA U DJEČJEM SJEDALU 
BEZ LEĐNOG NASLONA”.

  Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite...
 ► je li dječje sjedalo sigurno pričvršćeno,
 ► je li zdjelični pojas 15  na obje strane jastuka za sjedenje provučen kroz 

svijetlocrvene vodilice pojasa 14 ,
 ► je li zdjelični pojas 15  provučen kroz svijetlocrvene vodilice SecureGuard 13 ,
 ► je li dijagonalni pojas 16  na strani kopče automobilskog pojasa 18  isto tako 

provučen u svijetlocrvenu vodilicu 04  na jastuku za sjedenje,
 ► je li dijagonalni pojas 16  transverzalno provučen unatrag,
 ► jesu li pojasevi pritegnuti te jesu li savijeni,
 ► da brava automobilskog pojasa 18  ne leži na svijetlocrvenoj vodilici pojasa 04  

jastuka za sjedenje.

 OPASNOST! Ako vaše dijete pokuša otvoriti bravu automobilskog pojasa 18  ili 
uvući dijagonalni pojas 16  u svijetlocrvene vodilice SecureGuard 13 , odmah se zau-
stavite čim to bude moguće. Provjerite je li dječje sjedalo ispravno pričvršćeno i 
utvrdite da je dijete ispravno osigurano. Djetetu ukažite na opasnosti u vezi s nje-
govim djelovanjem.
ODVEZIVANJE DJETETA I SKIDANJE: 
Za vezanje djeteta ili skidanje dječjeg sjedala slijedite korake u poglavlju 7 „SKI-
DANJE I ODLAGANJE U OTPAD“.

OSIGURAVANJE DJETETA U DJEČJEM SJEDALU 
BEZ LEĐNOG NASLONA9.5

1. Posjednite dijete u dječje sjedalo.

2. Izvucite pojas vozila i dovedite ga ispred djeteta do brave 
automobilskog pojasa 18 .

 OPASNOST! Pripazite na to da pojas vozila nije uvijen 
jer inače nije osigurano potpuno djelovanje zaštitnog su-
stava.

3. Jezičac brave utaknite u bravu automobilskog pojasa 18  
uz KLIK.

4. Provucite dijagonalni 16  i zdjelični pojas 15  na strani bra-
ve automobilskog pojasa 18  u svijetlocrvenu vodilicu po-
jasa 04  na jastuku za sjedenje.

 OPASNOST! Brava pojasa automobila 18  ne smije 
ležati u području svijetlocrvene uvodnice pojasa 04 .
Zdjelični pojas 15  na obje strane mora biti položen što je 
moguće niže preko djetetovih kukova.

5. Uvucite zdjelični pojas 15  u svijetlocrvene vodilice
SecureGuard 13 .

 OPASNOST! Nemojte uvlačiti dijagonalni pojas 16  
u svijetlocrvene vodilice SecureGuard 13 .
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3. Uglavite metalno pričvršćenje 26  u uskočnu ručicu 
ISOFIX 27  koja se nalazi na strani brave pojasa automobila. 
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PRIČVRŠĆENJE S POJASOM S 3 TOČKE KAO 
JASTUK ZA SJEDENJE BEZ LEĐNOG NASLONA9.4
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