
2. ĮVADAS
Džiaugiamės, kad mūsų vaiko kėdutė saugiai lydės Jūsų vaiką naujajame jo gy-
venimo etape.

Kad Jūsų vaikas būtų tinkamai apsaugotas, vaiko kėdutę naudokite ir su-
montuokite tik taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje!

Jei turite kitų su naudojimu susijusių klausimų, kreipkitės į mus:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Strasse 9
89340 Leipheim
Vokietija 

Tel.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299 
Faks.: +49 (0) 8221 3670 -210
El. paštas: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

Britax Childcare
BritaxExcelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Jungtinė Karalystė

Tel.: +44 (0) 1264 333343
Faks.: +44 (0) 1264 334146
El. paštas: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

Šioje instrukcijoje naudojami toliau pateikti simboliai:

Simbolis Signalinis žodis Paaiškinimas

 PAVOJUS! Pavojus patirti sunkių kūno sužalojimų

 ĮSPĖJIMAS! Pavojus patirti lengvų kūno sužalojimų

 ATSARGIAI! Pavojus sugadinti daiktus

 PATARIMAS! Naudingi patarimai

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti nustatyta seka, yra sunumeruoti.
Pavyzdys: 
1. Paspauskite mygtuką...  

Diržų kreipiklių spalvos
Kad lengviau atskirtumėte, abu trans-
porto priemonės diržai pavaizduoti skir-
tingomis spalvomis. Įstrižasis diržas 16  
yra tamsiai raudonas, o juosmens dir-
žas 15  – šviesiai raudonas. Vaiko kėdu-
tės diržų kreipiklių spalvos atitinka diržų 
spalvas.
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3. PATVIRTINIMAS 

BRITAX RÖMER 
Vaiko kėdutė

Išbandyta ir patvirtinta
pagal ECE* R 44/04

Grupė Kūno masė
KIDFIX² R
KIDFIX² S II + III 15–36 kg

* ECE – Europos apsauginės įrangos standartas

Vaiko kėdutė sukurta, išbandyta ir patvirtinta pagal Europos vaikų apsauginės 
įrangos standarto (ECE R 44/04) reikalavimus. Patvirtinimo ženklas E (apskritime) 
ir patvirtinimo numeris nurodyti oranžinėje patvirtinimo etiketėje (lipdukas ant au-
tomobilinės kėdutės).

 PAVOJUS! Kai nors pakeitus vaiko kėdutę, patvirtinimas nebegalioja. Keisti 
leidžiama tik gamintojui. Vaiko kėdutę galima naudoti ir su SecureGuard įtaisu, ir 
be jo.  

  ĮSPĖJIMAS! KIDFIX² R ir KIDFIX² S galima naudoti tik vaikui transporto 
priemonėje apsaugoti. Jos jokiu būdu negalima naudoti namuose kaip pa-
prastos kėdutės ar žaislo.

 PAVOJUS! Niekada nesekite savo vaiko ar vaiko kėdutės 2 tvirtinimo taškų 
diržu. Jei Jūsų vaikas vaiko kėdutėje prisegtas tik 2 tvirtinimo taškų diržu, įvykus 
nelaimingam atsitikimui jis gali būti sunkiai ar net mirtinai sužalotas.

4. NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE  
Atkreipkite dėmesį į vaiko apsaugos sistemų naudojimo instrukcijas, pa-
teiktas transporto priemonės naudojimo instrukcijoje. Kėdutę galima naudoti 
transporto priemonėse su ISOFIX tvirtinimo sistemomis (žr. tipų sąrašą) ir 
transporto priemonėse su 3 tvirtinimo taškų diržu. 
Informacijos apie sėdynes, ant kurių leidžiama naudoti 15–36 kg svorio grupei 
skirtas vaiko kėdutes, ieškokite savo transporto priemonės naudojimo ins-
trukcijoje. 
KIDFIX² R ir KIDFIX² S leidžiama montuoti dviem skirtingais būdais:
Simbolis Montavimo būdas Patvirtinimo tipas

Su ISOFIT fiksavimo gembėmis transporto priemo-
nės ISOFIX tvirtinimo taškuose. Atkreipkite dėmesį 
į transporto priemonių tipų sąrašą.

pusiau universali a)

Su transporto priemonės 3 tvirtinimo taškų diržu. universalioji 

a)  Tai reiškia, kad vaiko kėdutę leidžiama naudoti tik transporto priemonėse, nurodytose pridedame 
transporto priemonių tipų sąraše. Šis tipų sąrašas nuolat atnaujinamas. Naujausią versiją pateiksi-
me mes arba ją rasite internete adresu www.britax-roemer.com.

Savo vaiko kėdutę galite naudoti taip:

važiavimo kryptimi taip
prieš važiavimo kryptį ne1)

su 2 tvirtinimo taškų diržu ne
su 3 tvirtinimo taškų diržu 2) taip
su ISOFIX tvirtinimo taškais (tarp 
sėdimosios dalies ir atlošo) taip

ant priekinės keleivio sėdynės taip 3)

ant galinių kraštinių sėdynių taip
ant viduriniosios galinės sėdynės 
(su 3 tvirtinimo taškų diržu) taip 4) 

1)  Leidžiama naudoti tik ant atgal atgręžtos transporto priemonės sėdynės (pvz., autofurgono, mikroa-
utobuso), skirtos ir suaugusiesiems vežti. Kėdutė negali būti oro pagalvės veikimo zonoje.

2)  Diržas turi būti patvirtintas pagal ECE R 16 (arba jam prilyginamą standartą), atpažįstamą, pvz., iš 
įrėminto „E“, „e“ simbolio ant diržo patikros etiketės.

3)  Jei yra priekinė oro pagalvė: Automobilio sėdynę visiškai nustumkite atgal, vadovaukitės nurodymu 
transporto priemonės žinyne.

4) Naudoti negalima, jei yra tik 2 tvirtinimo taškų diržas.

15–36 kg

www.britax-roemer.com
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Naudojimo instrukcija 

KIDFIX² R
KIDFIX² S

15–36 kg
(~ 4–12 m.)

 Raskite laiko atidžiai perskaityti šiuos nurodymus ir saugokite instrukciją 
jai skirtoje dėtuvėje vaiko kėdutėje, kad bet kada galėtumėte vėl perskaityti. 
Perduodami vaiko kėdutę tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir ins-
trukciją!

 PAVOJUS! Vaiko sauga:
• Įvykus eismo įvykiui, jei greitis susidūrimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, 

vaiko kėdutė tam tikromis aplinkybėmis gali būti apgadinta, net jei apgadinimo 
požymių aiškiai nesimato. Tokiu atveju vaiko kėdutę reikėtų pakeisti. Seną kė-
dutę tinkamai išmeskite.

• Jei vaiko kėdutė buvo apgadinta (pvz., nukrito), ją kruopščiai patikrinkite.
• Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos visos svarbios dalys. Ypač svarbu įsitikinti, 

ar visi mechaniniai komponentai nepriekaištingai veikia.
• Vaiko kėdutės dalių niekada netepkite tepalu ar alyva.
• Niekada nepalikite transporto priemonėje neprižiūrimo savo vaiko, sėdinčio 

vaiko kėdutėje.
• Į transporto priemonę vaiką įlaipinkite ir iš jos išlaipinkite tik iš šaligatvio pu-

sės.
• Kai vaiko kėdutės nenaudojate, saugokite ją nuo intensyvių tiesioginių saulės 

spindulių. Veikiama tiesioginių saulės spindulių, vaiko kėdutė gali labai įkaisti. 
Vaikų oda jautri ir dėl to vaikas gali būti sužalotas.

• Kuo labiau diržas prigludęs prie Jūsų vaiko kūno, tuo vaikas saugesnis. Todėl 
diržu segamo vaiko nerenkite storais drabužiais.

• Ilgose kelionėse reguliariai sustokite ir leiskite vaikui pajudėti ir pažaisti.

 PAVOJUS! Visų transporto priemonės keleivių sauga:
Staigiai stabdant ar įvykus avarijai, nepritvirtinti daiktai ar saugos diržu neprisise-
gę asmenys gali sužaloti bendrakeleivius. Todėl visada įsitikinkite, ar...
• transporto priemonės sėdynių atlošai užfiksuoti (pvz., užfiksuokite atlenkiamą-

ją galinę sėdynę),
• visi sunkūs arba aštriabriauniai daiktai transporto priemonėje pritvirtinti (pvz., 

sudėti ant galinės lentynėlės),
• visi transporto priemonėje esantys asmenys prisisegę saugos diržus,
• transporto priemonėje esanti vaiko kėdutė visada pritvirtinta, net jei vaikas joje 

nevežamas.

1. SAUGOS NURODYMAI  ĮSPĖJIMAS! Saugus vaiko kėdutės naudojimas:
• Niekada nenaudokite nepritvirtintos vaiko kėdutės, net ją išbandydami.
• Keliant atlošą 12 , tarp atlošo 12  ir sėdynės pagalvės 09  nieko neturi būti. Jūs 

arba Jūsų vaikas galite, pvz., prisispausti pirštus ir susižaloti.
• Kad vaiko kėdutės neapgadintumėte, įsitikinkite, ar ji neįsprausta tarp kietų 

daiktų (automobilio durų, sėdynės bėgių ir kt.).
• Nenaudojamą vaiko kėdutę laikykite saugioje vietoje. Ant kėdutės nedėkite jo-

kių sunkių daiktų, nelaikykite jos arti šilumos šaltinio ar tiesioginiuose saulės 
spinduliuose.

 ATSARGIAI! Jūsų transporto priemonės apsauga:
• Ant kai kurių automobilių sėdynių apmušalų, pagamintų iš ne tokių atsparių 

medžiagų (pvz., veliūro, odos ir pan.), naudojant vaiko kėdutes gali atsirasti 
nusidėvėjimo požymių. Kad Jūsų automobilio sėdynių apmušalai būtų tinka-
miausiai apsaugoti, rekomenduojame naudoti BRITAX RÖMER automobilių 
sėdynių apsaugą, kurį galite įsigyti kaip mūsų siūlomą priedą.

5. ĮPRASTA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Naudokite tik originalius BRITAX RÖMER pakaitinius kėdutės užvalkalus, nes už-
valkalas yra neatsiejama vaiko kėdutės dalis, užtikrinanti nepriekaištingą visos sis-
temos veikimą. Pakaitinių kėdutės užvalkalų galite įsigyti iš specializuoto prekybi-
ninko.
• Užvalkalą galima nuimti ir skalbti švelniais plovikliais, parinkus švelniems audi-

niams skirtą skalbimo mašinos programą (30 °C). Laikykitės užvalkalo skalbi-
mo etiketėje pateiktų instrukcijų.

• Plastikines dalis galima valyti muiluotu vandeniu. Nenaudokite agresyvių vali-
klių (pvz., tirpiklių).

  PAVOJUS! Vaiko kėdutę be užvalkalo naudoti draudžiama.

Kėdutės užvalkalo nuvilkimas

1. Transporto priemonės sėdynės galvos atramą pakelkite į 
aukščiausią padėtį.

2. Atkabinkite užvalkalo kabliukus 19  atlošo užpakalinėje 
pusėje.

3. Nuvilkite viršutinę užvalkalo dalį ir atlenkite ją į priekį ant 
sėdimosios dalies.

4. Atkabinkite užvalkalo kabliukus 19  atlošo priekinėje pusė-
je bei abiejose sėdimosios dalies pusėse ir iš sėdynės pa-
galvės priekinės pusės išimkite plastikines plokšteles. 

5. Nuvilkite užvalkalą nuo sėdimosios dalies.

Galvos atramos užvalkalo nuvilkimas
1. Atkabinkite užvalkalo kilputes 20  atlošo užpakalinėje pu-

sėje.

2. Atkabinkite užvalkalo kabliukus 19  atlošo priekinėje pu-
sėje.

3. Nuvilkite galvos atramos užvalkalą 22  atkabinę abu ka-
bliukus galvos atramos apačioje.

 ► Dabar užvalkalą galima išskalbti. Laikykitės užvalkalo 
skalbimo etiketėje pateiktų instrukcijų.

Užvalkalo užvilkimas
Užvalkalą užvilkite atlikdami veiksmus atvirkštine seka.
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6. GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS 

22

1. Suimkite reguliavimo rankenėlę 10  galvos atramos 22  
užpakalinėje pusėje ir patraukite ją aukštyn. Dabar gal-
vos atrama atlaisvinta.

2. Atlaisvintą galvos atramą 22  dabar galite pastumti į nori-
mą aukštį. Atleidus reguliavimo rankenėlę 10 , galvos 
atrama 22  užsifiksuoja.

3. Padėkite vaiko kėdutę ant transporto priemonės sėdynės.

4. Pasodinkite vaiką į vaiko kėdutę ir patikrinkite aukštį. 
Kartokite šį veiksmą, kol galvos atrama 22  bus tinkama-
me aukštyje.

VAIKO ATSEGIMAS

Norėdami atsegti vaiką, paspauskite transporto priemonės diržo sagties atlaisvini-
mo mygtuką.

06 07

7. IŠMONTAVIMAS IR ŠALINIMAS 

 PAVOJUS! Vaiko kėdutė transporto priemonėje visada turi būti pritvirtinta, net 
jei vaikas joje nevežamas.

ATLOŠO UŽDĖJIMAS
4. 1 – 7 veiksmus, aprašytus 9.1 skyriuje „Atlošo nuėmimas“, atlikite atvirkštine 

seka. 

Atsižvelkite į šalinimo taisykles savo šalyje.

Pakuotės šalinimas Kartoninių gaminių konteineris
Kėdutės užvalkalas Kitos atliekos, terminis perdirbimas
Plastikinės dalys Atitinkamai pažymėtai medžiagai skirtas 

konteineris
Metalinės dalys Metalo konteineris
Diržų juostos Poliesterio konteineris
Sagtis ir liežuvėlis Kitos atliekos

8. Montavimas su atlošu

Vaiko kėdutė stacionariai įmontuojama transporto priemonėje su ISOFIT fiksavi-
mo gembėmis 05 . Paskui Jūsų vaikas vaiko kėdutėje prisegamas transporto prie-
monės 3 tvirtinimo taškų diržu. 

1. Jei Jūsų transporto priemonės standartinėje įrangoje ISOFIX kreipiklių nėra, du 
kreipiklius 02  iš kėdutės rinkinio*, išpjova į viršų, pritvirtinkite prie dviejų ISO-
FIX tvirtinimo taškų 01  transporto priemonėje.

   PATARIMAS! ISOFIX tvirtinimo taškai yra tarp automobilio sėdynės sėdimo-
sios dalies ir atlošo.

*  Kreipikliai padeda lengviau pritvirtinti vaiko kėdutę prie ISOFIX tvirtinimo taškų ir saugo automobilio 
sėdynių apmušalus. Jei vaiko kėdutė nenaudojama, kreipiklius reikėtų išimti ir laikyti saugioje vietoje. 
Transporto priemonėse su ištiesiamu atlošu kreipiklius prieš ištiesiant atlošą reikia išimti. Jei kyla 
problemų, jų priežastimi paprastai būna nešvarumai ar svetimkūniai ant kreipiklių ar kabliukų. Tokias 
problemas išspręsite pašalinę nešvarumus ar svetimkūnius.

Su ISOFIT + ATLOŠU8.1

01 02

0706
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5. Abiejose kėdutės pusėse spauskite vieną link kito žalią fik-
savimo mygtuką 07  ir raudoną atlaisvinimo mygtuką 06 . 
Taip abu ISOFIT fiksavimo gembių 05  kabliukus atkabin-
site ir paruošite naudoti.

4. Laikykite nuspaustą ISOFIT reguliavimo mygtuką 08  ir vi-
siškai išstumkite ISOFIT fiksavimo gembes 05 .

6. Vaiko kėdutę važiavimo kryptimi padėkite ant leidžiamos 
naudoti transporto priemonės sėdynės. Įsitikinkite, kad 
atlošo 12  paviršius prigludo prie transporto priemonės 
sėdynės atlošo.

02 05

08
07

7. Abi ISOFIT fiksavimo gembes 05  nukreipkite tiesiai į abu 
kreipiklius 02 .

8. Abi ISOFIT fiksavimo gembes 05  kiškite į kreipiklius 02 , 
kol ISOFIT fiksavimo gembės 05  abiejose pusėse sprag-
telėdamos užsifiksuos.

   PAVOJUS! Jei vaiko kėdutė tinkamai pritvirtinta, abie-
jose pusėse matysite žalią fiksavimo mygtuką 07 .

9. Laikydami nuspaustą ISOFIT reguliavimo mygtuką 08  vai-
ko kėdutę kiek įmanoma nustumkite atgal. 

10. Pajudinkite vaiko kėdutę, kad įsitikintumėte, jog ji saugiai 
pritvirtinta, ir dar kartą patikrinkite fiksavimo mygtukus 07 , 
kad įsitikintumėte, jog abu yra visiškai žali.

11. Atlikite 8.3 skyriuje „VAIKO PRISEGIMAS VAIKO KĖDU-
TĖJE SU ATLOŠU“ aprašytus veiksmus.
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Tinkamai sureguliuota galvos atrama 22  užtikrina tinkamiausią įstrižojo diržo 16  
padėtį ir geriausią vaiko apsaugą. Galvos atramą 22  reikia nustatyti taip, kad tarp 
vaiko pečių ir galvos atramos 22  dar tilptų du pirštai.

Galvos atramos aukščio pritaikymas prie vaiko ūgio:

2. Transporto priemonės sėdynės galvos atramą pakelkite į aukščiausią padėtį.
3. Atlikite 6 skyriuje „GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS“ aprašytus veiksmus.

1.  Paspauskite transporto priemonės diržo sagties atlaisvinimo 
mygtuką.

2.  Praverkite tamsiai raudoną diržo laikiklį 03 , diržo laikiklio 03  
mygtuką paspausdami atgal ir ištraukite įstrižąjį diržą 16 .   
 

Tik montuojant A būdu (ISOFIT)

3.  ISOFIT pritvirtinimą atlaisvinsite žalią fiksavimo mygtuką 07  ir 
raudoną atlaisvinimo mygtuką 06  spausdami vieną link kito 
pirmiausia vienoje, o po to kitoje pusėje.

 ►Dabar vaiko kėdutę galima išimti.  

IŠMONTAVIMAS

lt-LT_180926_H29_KIDFIX2R_KIDFIX2 S.indd   1 11.10.2018   12:57:06



 Kad užtikrintumėte vaiko saugą, prieš kiekvieną kelionę automobiliu pati-
krinkite, ar ...

 ► vaiko kėdutės ISOFIT fi ksavimo gembės 05  abiejose pusėse užsifi ksavo 
ISOFIX tvirtinimo taškuose 01  ir abu fi ksavimo mygtukai 07  yra visiškai žali,

 ► juosmens diržas 15  abiejose sėdynės pagalvės pusėse yra šviesiai raudonuo-
se diržo kreiptuvuose 04 ,

 ► juosmens diržas 15  eina pro šviesiai raudoną SecureGuard 13 ,  
 ► įstrižasis diržas 16  transporto priemonės diržo sagties 18  pusėje taip pat eina 

pro sėdynės pagalvės šviesiai raudoną diržo kreiptuvą 04 ,
 ► įstrižasis diržas 16  eina pro tamsiai raudoną galvos atramos diržo laikiklį 03 ,
 ► įstrižasis diržas 16  eina įstrižai atgal,

 ► diržai įtempti ir nepersisukę,
 ► transporto priemonės diržo sagties 18  nėra šviesiai raudoname sėdynės 

pagalvės diržo kreiptuve 04 .

 PAVOJUS! Jei Jūsų vaikas bandys atlaisvinti ISOFIT fi ksavimo mygtukus 07  
arba transporto priemonės diržo sagtį 18  ar įkišti įstrižąjį diržą 16  į šviesiai raudo-
ną SecureGuard 13 , kai tik galėsite, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar vaiko 
kėdutė tinkamai pritvirtinta, ir įsitikinkite, ar Jūsų vaikas tinkamai prisegtas. Paaiš-
kinkite vaikui apie jo elgesio keliamus pavojus.

VAIKO ATSEGIMAS IR KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS 
Norėdami atsegti vaiką ar išmontuoti vaiko kėdutę, atlikite 7 skyriuje „IŠMONTA-
VIMAS IR ŠALINIMAS“ aprašytus veiksmus.

Su 3 TVIRTINIMO TAŠKŲ DIRŽU + ATLOŠU8.2

12

Atlikite 6 skyriuje „GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS“ ap-
rašytus veiksmus.

1. Padėkite vaiko kėdutę ant transporto priemonės sėdynės. 
Įsitikinkite, kad atlošo 12  paviršius prigludo prie transpor-
to priemonės sėdynės atlošo.

   PATARIMAS! Jei transporto priemonės sėdynės galvos 
atrama tam trukdo, ją nuimkite ir saugiai padėkite trans-
porto priemonėje.

2. Atlikite 8.3 skyriuje „VAIKO PRISEGIMAS VAIKO KĖDU-
TĖJE SU ATLOŠU“ aprašytus veiksmus.

 Kad užtikrintumėte vaiko saugą, prieš kiekvieną kelionę automobiliu pati-
krinkite, ar ...

 ► vaiko kėdutė saugiai pritvirtinta,
 ► juosmens diržas 15  abiejose sėdynės pagalvės pusėse yra šviesiai raudonuo-

se diržo kreiptuvuose 04 ,
 ► juosmens diržas 15  eina pro šviesiai raudoną SecureGuard 13 , 
 ► įstrižasis diržas 16  transporto priemonės diržo sagties 18  pusėje taip pat eina 

pro sėdynės pagalvės šviesiai raudoną diržo kreiptuvą 04 ,
 ► įstrižasis diržas 16  eina pro tamsiai raudoną galvos atramos diržo laikiklį 03 ,
 ► įstrižasis diržas 16  eina įstrižai atgal,
 ► diržai įtempti ir nepersisukę,
 ► transporto priemonės diržo sagties 18  nėra šviesiai raudoname sėdynės 

pagalvės diržo kreiptuve 04 .

 PAVOJUS! Jei Jūsų vaikas bandys atsegti transporto priemonės diržo sagtį 18  
arba įkišti įstrižąjį diržą 16  į šviesiai raudoną SecureGuard 13 , kai tik galėsite, ne-
delsdami sustokite. Patikrinkite, ar vaiko kėdutė tinkamai pritvirtinta, ir įsitikinkite, 
ar Jūsų vaikas tinkamai prisegtas. Paaiškinkite vaikui apie jo elgesio keliamus pa-
vojus.

VAIKO ATSEGIMAS IR KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS 
Norėdami atsegti vaiką ar išmontuoti vaiko kėdutę, atlikite 7 skyriuje „IŠMONTA-
VIMAS IR ŠALINIMAS“ aprašytus veiksmus.

VAIKO PRISEGIMAS VAIKO KĖDUTĖJE SU ATLOŠU8.3

1.  KIDFIX² S
SICT 23  sukite prieš laikrodžio rodyklę(transporto priemo-
nės durų pusėje), kol iki transporto priemonės durų liks 
5 mm arba daugiau nebebus galima išsukti. 
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 Visi būdai:
Ištraukite transporto priemonės diržą ir tieskite jį priešais 
vaiką iki transporto priemonės diržo sagties 18 .

   PAVOJUS! Stebėkite, kad transporto priemonės diržas 
nepersisuktų, antraip nebus užtikrinta apsaugos sistemos 
pilnutinė apsauga. 

2. Sagties liežuvėlį spragtelėdami užfi ksuokite transporto 
priemonės diržo sagtyje 18 .
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3. Įstrižąjį diržą 16  ir juosmens diržą 15  transporto priemo-
nės diržo sagties 18  pusėje įdėkite į šviesiai raudoną sė-
dynės pagalvės diržo kreiptuvą 04 .

 PAVOJUS! Transporto priemonės diržo sagtis 18  
neturi būti tarp šviesiai raudono diržo kreiptuvo 04  ir po-
rankio.

4. Juosmens diržą 15  kitoje sėdynės pagalvės pusėje taip 
pat įdėkite į šviesiai raudoną diržo kreiptuvą 04 .

 PAVOJUS! Juosmens diržas 15  abiejose pusėse per 
vaiko klubus turi eiti kuo žemiau.

5. Juosmens diržą 15  įkiškite į šviesiai raudoną SecureGu-
ard 13 .

 PAVOJUS! Nekiškite įstrižojo diržo 16  į šviesiai 
raudoną SecureGuard 13 .

6. Įstrižąjį diržą 16  kiškite į tamsiai raudoną diržo laikiklį 03  
galvos atramoje 22 , kol jis visas ir nepersisukęs bus diržo 
laikiklyje 03 .

   PATARIMAS! Jei atlošas 12  dengia diržo laikiklį 03 , gal-
vos atramą 22  galite pakelti aukštyn. Dabar įstrižąjį diržą 
16  galima lengvai įkišti. Po to galvos atramą 22  vėl grą-
žinkite į tinkamą aukštį. Įsitikinkite, kad mygtukas prie dir-
žo laikiklio 03  visiškai užsifi ksavo. 

7. Įsitikinkite, ar įstrižasis diržas 16  eina virš vaiko raktikaulio 
ir nėra prie jo kaklo. 

   PATARIMAS! Galvos atramos 22  aukštį galite reguliuoti ir 
transporto priemonėje. 

 PAVOJUS! Įstrižasis diržas 16  turi eiti įstrižai atgal. 
Diržo kryptį galite reguliuoti transporto priemonės regu-
liuojamu diržo kreiptuvu.

 PAVOJUS! Įstrižasis diržas 16  niekada neturi eiti į 
priekį automobilio diržo kreiptuvo link. Tokiu atveju vaiko 
kėdutę montuokite tik ant galinės sėdynės.

8. Įtempkite transporto priemonės diržą, traukdami įstrižąjį 
diržą 16 .

9. Atlikite 8 skyriuje „Kad užtikrintumėte vaiko saugą, 
prieš kiekvieną kelionę automobiliu patikrinkite, ar ...“ 
aprašytus veiksmus.
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9. NAUDOJIMAS KAIP SĖDYNĖS PAGALVĘ

ATLOŠO NUĖMIMAS9.1

1. Padėkite kėdutę ant horizontalaus paviršiaus.
2. Atidarykite dėtuvės 25  dangtelį sėdynės paaukštinimo 

apačioje ir išimkite žvaigždinį atsuktuvą.

5. Išsukite iš atlošo 12  4 žvaigždinius varžtus. 

6. Sėdynės pagalvę 09  spauskite link atlošo 12 , kol atsi-
laisvins jungtis.  

3. Pakelkite atlošo užvalkalą 12  ir nulenkite į priekį. 

4. Pakelkite sėdynės pagalvės 09  užvalkalą ir nulenkite 
atgal.

12
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Vaiko kėdutę 3 amžiaus grupės vaikams (22–36 kg) galima naudoti ir be atlošo 
kaip sėdynės paaukštinimą. Toliau aprašytas atlošo išmontavimas ir sumontavi-
mas. Tam prireiks pridedamo žvaigždinio atsuktuvo TX20. BRITAX RÖMER reko-
menduoja kėdutę naudoti su atlošu, nes šoninio smūgio atveju jis geriausiai ap-
saugos vaiką. Naudojant be atlošo, pakankama apsauga susidūrus šonu 
užtikrinama tik sėdimosiose vietose su užuolaidine šonine oro pagalve. Informaci-
jos apie Jūsų transporto priemonės įrangą teiraukitės transporto priemonės ga-
mintojo. 

 PAVOJUS! Gaminį kaip sėdynės paaukštinimą naudokite tik 3 amžiaus grupės 
vaikams (22–36 kg) ir jei Jūsų vaikas aukštesnis nei 125 cm. Visoms kitoms am-
žiaus grupėms gaminį reikia naudoti su atlošu.
Kėdutę rekomenduojame kuo ilgiau naudoti su atlošu, o kaip sėdynės paaukštini-
mą naudoti ne anksčiau, nei vaikas bus 135 cm ūgio.

7. Kad nepamestumėte varžtų, 4 varžtus vėl įsukite į jiems 
skirtas atlošo 12  skyles.

8. Sėdynės pagalvės 09  užvalkalą patraukite atgal, ir per-
matomą plastikinę detalę įkabinkite į jai skirtą išėmą. 

Dėl kai kurių transporto priemonių modelių konstrukcijos įstrižasis diržas 16  eina 
ne visiškai per Jūsų vaiko pečių sritį. Jei kėdutę naudojate kaip sėdynės paaukšti-
nimą, visada patikrinkite, ar įstrižasis diržas 16  yra jam numatytoje srityje. Jei įstri-
žasis diržas 16  yra ne jam numatytoje (žalioje) srityje, papildomai reikia naudoti 
lankstųjį diržo kreiptuvą 24 .

 

Lanksčiojo diržo kreiptuvo pritaisymas – tvirtinimas su ISOFIT fi ksavimo 
gembėmis

LANKSČIOJO DIRŽO KREIPTUVO NAUDOJIMAS9.2

16 16

1. Atidarykite dėtuvės 25  dangtelį sėdynės pagalvės 09  
apačioje ir išimkite lankstųjį diržo kreiptuvą 24 .

2. Uždarykite dėtuvės 25  dangtelį.

3. Metalinę tvirtinimo detalę 26  užmaukite ant ISOFIX fi ksa-
vimo gembės 27 transporto priemonės diržo sagties pu-
sėje. 

4. Diržo kreiptuvo segiklį 28  prie lanksčiojo diržo kreiptuvo 24  
padėkite ant sėdynės pagalvės 09  sėdimosios dalies.

5. Atlikite kitus montavimo būdo 9.3 TVIRTINIMAS SU 
ISOFIT FIKSAVIMO GEMBĖMIS NAUDOJANT KAIP 
SĖDYNĖS PAGALVĘ BE ATLOŠO veiksmus.  

6. Diržo kreiptuvo segiklį 28  įkabinkite į įstrižąjį diržą 16 . Pa-
sirūpinkite, kad lanksčiojo diržo kreiptuvo 24  juosta ne-
būtų persisukusi ir už Jūsų vaiko nugaros eitų įstrižai.

7. Pareguliuokite diržo kreiptuvo segiklio 28  padėtį, kad įs-
trižasis diržas 16  būtų žalioje srityje. 

 PAVOJUS! Įstrižasis diržas 16  visada turi būti jam 
skirtoje srityje.

16 16

Lanksčiojo diržo kreiptuvo pritaisymas – tvirtinimas su transporto priemo-
nės 3 tvirtinimo taškų diržu

1. Atidarykite dėtuvės 25  dangtelį sėdynės paaukštinimo 
apačioje ir išimkite lankstųjį diržo kreiptuvą 24 .

2. Uždarykite dėtuvės 25  dangtelį.

4. Diržo kreiptuvo segiklį 28  prie lanksčiojo diržo kreiptu-
vo 24  padėkite ant sėdynės paaukštinimo sėdimosios 
dalies.

5. Atlikite kitus montavimo būdo 9.4 TVIRTINIMAS SU 3 
TVIRTINIMO TAŠKŲ DIRŽU NAUDOJANT KAIP SĖDY-
NĖS PAGALVĘ BE ATLOŠO veiksmus.

6. Diržo kreiptuvo segiklį 28  įkabinkite į įstrižąjį diržą. Pasi-
rūpinkite, kad lanksčiojo diržo kreiptuvo 24  juosta nebūtų 
persisukusi.

7. Pareguliuokite diržo kreiptuvo segiklio 28  juostą, kad įs-
trižasis diržas 16  būtų žalioje srityje. Jei nepaisant lanks-
čiojo diržo kreiptuvo 24  įstrižasis diržas neina žalia sriti-
mi, šioje sėdynėje vaiko kėdutės be atlošo naudoti 
negalima.

 PAVOJUS! Įstrižasis diržas visada turi būti jam skirtoje 
srityje.

Vaiko kėdutė stacionariai įmontuojama transporto priemonėje su ISOFIT fi ksavi-
mo gembėmis.
Paskui vaikas vaiko kėdutėje prisegamas transporto priemonės 3 tvirtinimo taškų 
diržu.

01 02

1. Jei Jūsų transporto priemonės standartinėje įrangoje ISOFIX kreipiklių nėra, 
du kreipiklius 02  iš kėdutės rinkinio*, išpjova į viršų, pritvirtinkite prie dviejų 
ISOFIX tvirtinimo taškų 01  transporto priemonėje.

   PATARIMAS! ISOFIX tvirtinimo taškai yra tarp automobilio sėdynės sėdimo-
sios dalies ir atlošo.

*  Kreipikliai padeda lengviau pritvirtinti vaiko kėdutę prie ISOFIX tvirtinimo taškų ir saugo automobilio 
sėdynių apmušalus. Jei vaiko kėdutė nenaudojama, kreipiklius reikėtų išimti ir laikyti saugioje vieto-
je. Transporto priemonėse su ištiesiamu atlošu kreipiklius prieš ištiesiant atlošą reikia išimti. Jei kyla 
problemų, jų priežastimi paprastai būna nešvarumai ar svetimkūniai ant kreipiklių ar kabliukų. Tokias 
problemas išspręsite pašalinę nešvarumus ar svetimkūnius.

 TVIRTINIMAS SU ISOFIT FIKSAVIMO GEMBĖMIS 
NAUDOJANT KAIP SĖDYNĖS PAGALVĘ BE ATLOŠO9.3

2. Laikykite nuspaustą ISOFIT reguliavimo mygtuką 08  ir vi-
siškai išstumkite ISOFIT fi ksavimo gembes 05 .

3. Abiejose kėdutės pusėse spauskite vieną link kito žalią fi k-
savimo mygtuką 07  ir raudoną atlaisvinimo mygtuką 06 . 
Taip abu ISOFIT fi ksavimo gembių 05  kabliukus atkabin-
site ir paruošite naudoti.

4. Vaiko kėdutę važiavimo kryptimi padėkite ant leidžiamos 
naudoti transporto priemonės sėdynės. 

5. Abi ISOFIT fi ksavimo gembes 05  nukreipkite tiesiai į abu 
kreipiklius 02 .

6. Abi ISOFIT fi ksavimo gembes 05  kiškite į kreipiklius 02 , 
kol ISOFIT fi ksavimo gembės 05  abiejose pusėse sprag-
telėdamos užsifi ksuos.

 PAVOJUS! Jei vaiko kėdutė tinkamai pritvirtinta, 
abiejose pusėse matysite žalią fi ksavimo mygtuką 07 . 

7. Laikydami nuspaustą ISOFIT reguliavimo mygtuką 08  vai-
ko kėdutę kiek įmanoma nustumkite atgal. 

8. Pajudinkite vaiko kėdutę, kad įsitikintumėte, jog ji saugiai 
pritvirtinta, ir dar kartą patikrinkite fi ksavimo mygtukus 07 , 
kad įsitikintumėte, jog abu yra visiškai žali.

9. Atlikite 9.5 skyriuje „VAIKO PRISEGIMAS VAIKO KĖDU-
TĖJE BE ATLOŠO“ aprašytus veiksmus.

   Kad užtikrintumėte vaiko saugą, prieš kiekvieną kelionę automobiliu pa-
tikrinkite, ar ...

 ► vaiko kėdutės ISOFIT fi ksavimo gembės 05  abiejose pusėse užsifi ksavo 
ISOFIT tvirtinimo taškuose 01  ir abu fi ksavimo mygtukai 07  yra visiškai žali,

 ► juosmens diržas 15  abiejose sėdynės pagalvės pusėse yra šviesiai raudonuo-
se diržo kreiptuvuose 04 ,

 ► juosmens diržas 15  eina pro šviesiai raudoną SecureGuard 13 , 
 ► įstrižasis diržas 16  transporto priemonės diržo sagties 18  pusėje taip pat eina 

pro sėdynės pagalvės šviesiai raudoną diržo kreiptuvą 04 ,
 ► įstrižasis diržas 16  eina įstrižai atgal,
 ► diržai įtempti ir nepersisukę,
 ► transporto priemonės diržo sagties 18  nėra šviesiai raudoname sėdynės 

pagalvės diržo kreiptuve 04 .

 PAVOJUS! Jei Jūsų vaikas bandys atlaisvinti ISOFIT fi ksavimo mygtukus 07  
arba transporto priemonės diržo sagtį 18  ar įkišti įstrižąjį diržą 16  į šviesiai raudo-
ną SecureGuard 13 , kai tik galėsite, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar vaiko 
kėdutė tinkamai pritvirtinta, ir įsitikinkite, ar Jūsų vaikas tinkamai prisegtas. Paaiš-
kinkite vaikui apie jo elgesio keliamus pavojus.

VAIKO ATSEGIMAS IR KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS 
Norėdami atsegti vaiką ar išmontuoti vaiko kėdutę, atlikite 7 skyriuje „IŠMONTA-
VIMAS IR ŠALINIMAS“ aprašytus veiksmus.

Vaiko kėdutė transporto priemonėje stacionariai nemontuojama. Vaiko kėdutė 
tiesiog pritvirtinama kartu su vaiku transporto priemonės 3 tvirtinimo taškų diržu. 

1. Padėkite vaiko kėdutę ant tinkamos transporto priemo-
nės sėdynės. 

Atlikite 9.5. skyriuje 
„VAIKO PRISEGIMAS VAIKO KĖDUTĖJE BE ATLOŠO“ 
aprašytus veiksmus.

  Kad užtikrintumėte vaiko saugą, prieš kiekvieną kelionę automobiliu pa-
tikrinkite, ar ...

 ► vaiko kėdutė saugiai pritvirtinta,
 ► juosmens diržas 15  abiejose sėdynės pagalvės pusėse yra šviesiai raudonuo-

se diržo kreiptuvuose 14 ,
 ► juosmens diržas 15  eina pro šviesiai raudoną SecureGuard 13 , 
 ► įstrižasis diržas 16  transporto priemonės diržo sagties 18  pusėje taip pat eina 

pro sėdynės pagalvės šviesiai raudoną diržo kreiptuvą 04 ,
 ► įstrižasis diržas 16  eina įstrižai atgal,
 ► diržai įtempti ir nepersisukę,
 ► transporto priemonės diržo sagties 18  nėra šviesiai raudoname sėdynės 

pagalvės diržo kreiptuve 04 .

 PAVOJUS! Jei Jūsų vaikas bandys atsegti transporto priemonės diržo sagtį 18  
arba įkišti įstrižąjį diržą 16  į šviesiai raudoną SecureGuard 13 , kai tik galėsite, nedels-
dami sustokite. Patikrinkite, ar vaiko kėdutė tinkamai pritvirtinta, ir įsitikinkite, ar Jūsų 
vaikas tinkamai prisegtas. Paaiškinkite vaikui apie jo elgesio keliamus pavojus.
VAIKO ATSEGIMAS IR KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS 
Norėdami atsegti vaiką ar išmontuoti vaiko kėdutę, atlikite 7 skyriuje „IŠMONTA-
VIMAS IR ŠALINIMAS“ aprašytus veiksmus.

VAIKO PRISEGIMAS VAIKO KĖDUTĖJE BE ATLOŠO9.5

1. Pasodinkite vaiką į vaiko kėdutę.

2. Ištraukite transporto priemonės diržą ir tieskite jį priešais 
vaiką iki transporto priemonės diržo sagties 18 .

 PAVOJUS! Stebėkite, kad transporto priemonės dir-
žas nepersisuktų, antraip nebus užtikrinta apsaugos sis-
temos pilnutinė apsauga.

3. Sagties liežuvėlį spragtelėdami užfi ksuokite transporto 
priemonės diržo sagtyje 18 .

4. Įstrižąjį diržą 16  ir juosmens diržą 15  transporto priemo-
nės diržo sagties 18  pusėje įdėkite į šviesiai raudoną sė-
dynės pagalvės diržo kreiptuvą 04 .

 PAVOJUS! Transporto priemonės diržo sagtis 18  ne-
turi būti šviesiai raudono diržo kreiptuvo 04  srityje.
Juosmens diržas 15  abiejose pusėse per vaiko klubus 
turi eiti kuo žemiau.

5. Juosmens diržą 15  įkiškite į šviesiai raudoną SecureGu-
ard 13 .

 PAVOJUS! Nekiškite įstrižojo diržo 16  į šviesiai 
raudoną SecureGuard 13  .
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3. Metalinę tvirtinimo detalę 26  užfi ksuokite ISOFIX fi ksa-
vimo gembėje 27  transporto priemonės diržo sagties 
pusėje. 2627
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TVIRTINIMAS SU 3 TVIRTINIMO TAŠKŲ DIRŽU NAU-
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