5. FORBERENDE ARBEJDE

6. INSTALLATION

Læs venligst først afsnittet med din ønskede installationsmetode i kapitel 6.

5.1 Forbered ISOFIX
01

1. Hvis dit køretøj ikke er udstyret med ISOFIX-indsatsskinner
som standard, skal du clipse de to indsatsskinner 02
som følger med stolen* med udskæringen opad på de to
ISOFIX-tilslutningspunkter 01 på dit køretøj.
TIP: ISOFIX-tilslutningspunkterne er placeret mellem overﬂaden og ryglænet på bilsædet.
2. Flyt nakkestøtten på bilsædet til øverste position.
3. Træk i den grå stoﬂøkke 03 for at trække begge låsearme
ud 15 indtil du hører en kliklyd, hvilket indikerer at de er
fuldt tilkoblet.

02

03

15

GRUPPE 1 (9-18 kg) &
GRUPPE 2 (15-25 kg)

A

Med ISOFIT + Top Tether + bilens sikkerhedssele + 5-punktssele
1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og
at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
2. Følg trinnene i afsnit 5.1.
3. Følg trinnene i afsnit 5.2.
4. Sørg for at Top Tether-remmen 13 ligger over autostolen.
Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen 13 fra opbevaringslommen 14 og lægge den over autostolen.
5. Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

13

14

4. Pres den grønne sikkerhedsknap 04 og den røde frigørelsesknap 05 sammen på begge sider af sædet, og fjern
stikbeskyttelsen 06 .

15

05 04

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to
låsearme 15 fast ind i indsatsskinnerne 02 indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne
sikkerhedsknap 04 skal nu være synlig på begge sider.
FORSIGTIG! Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis
begge sikkerhedsknapper 04 er helt grønne.
7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet,
fast tryk på begge sider.

17. For at sramme Top Tether-remmen 13 skal du fjerne slækket
ved at trække i den frie ende af bæltet gennem metaltungen
16 , og herved udligne remmens tilspænding på begge sider.
Top Tether-remmen er strammet korrekt, når den grønne
stramningsindikator 18 er udvidet med 1 cm.
18. Følg trinnene i afsnit fastspænding af dit barn med
5-punktssele.

1 cm

18

A
B

GRUPPE 2 (15-25 kg) &
GRUPPE 3 (22-36 kg)

B

14

ADVANSAFIX II SICT:
19. Tryk SICT A ind i begge SICT fæstningspunkter B på siden af autostolen tættest ved bildøren og clip SICT ind A .
FORSIGTIG! Sørg for at der er et mellemrum på ca. 5 mm
mellem SICT A og bildøren for at undgå
trykmærker og andre skader på dørens
indtræk.

15

21
26

04

En korrekt justeret hovedstøtte 07 sikrer en optimal beskyttelse for dit barn i autostolen:
Hovedstøtten 07 skal justeres således at skulderselerne 08 er
på samme niveau som dit barns skuldre.
FORSIGTIG! Skulderremmene 08 må ikke løbe bag barnets ryg, ved ørehøjde eller over ørerne.

07

08

38

10

Skulderselerne justeres som følger:
1. Løsn 5-punktsselen 38 på autostolen så meget som
muligt.
Bagsiden af autostolen:
2. Tryk på knappen på skulderselens højdejusteringsenhed
10 bag på stolens skal, og vip skulderselens højdejusteringsenhed 10 mod dig selv.
3. Skub skulderselens højdejusteringsenhed 10 for at vælge
den korrekte højde på skulderselerne 08 og tilkobl den i
den position, der passer dit barn, ved at slippe knappen.

23

29

07

11

12

En korrekt justeret hovedstøtte 07 sikrer at det diagonale seleafsnit 11 er optimalt placeret, og giver dit barn den optimale
beskyttelse.
Hovedstøtten 07 skal justeres så der er plads til to ﬁngre mellem hovedstøtten 07 og dit barns skuldre.
For at justere højden på hovedstøtten, så den passer dit
barn:
1. Klem justeringsgrebet 12 på bagsiden af hovedstøtten 07 .
Dette vil frigøre hovedstøtten.
2. Du kan nu ﬂytte den frigjorte hovedstøtte 07 til den
ønskede højde. Så snart du slipper justeringsgrebet 12 vil
hovedstøtten 07 låse på plads.
3. Placér autostolen på bilsædet.
4. Få dit barn til at sidde i autostolen og kontrollér højden.
Gentag denne proces indtil hovedstøtten 07 er i den optimale højde. Hvis hovedstøtten stadig er for høj 07 i den
laveste position, kan man justere yderligere via skulderremmens højdejusteringsenhed 10 , som forklaret i afsnit 5.2.
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09

10. Tilkobl spændets tunge i spændet til bilens sikkerhedssele
29 Dette bør medføre en kliklyd.

13. Fjern kropsvægten fra autostolen og stram igen ved at
trække i den diagonale sele 11 .

11

17

16

17

4. Sørg for at dit barns ryg ligger
ﬂadt mod ryglænet på autostolen.
5. Før de to spændelåse 20 sammen og kobl dem sammen før
du indsætter dem i selespændet 21 - dette bør udløse en
kliklyd.

14. Tag Top Tether-remmen 13 og pres metaltungen 16 væk
fra remmen for at stramme den, og træk i Top Tether-remmen 13 ved låsekrogen 17 indtil den danner en V-form.
15. Før Top Tether-remmen 13 forbi bilens hovedstøtte på
venstre og højre side.

16. Hægt låsekrogen 17 ind i Top Tether-remmens forankringspunkt, som anbefalet i brugermanualen til din bil.
FORSIGTIG! Sørg for ikke at bruge bagagekrogen i stedet
for Top Tether-punktet. Kontrollér din bil, og se efter dette

17

16

FORSIGTIG! Hofteremmene 27 skal være placeret så lavt
som muligt over dit barns hofter.
8. Træk ned på skulderpuderne 19 for at sikre at de er placeret
korrekt.

skilt:
12. For at sramme Top Tether-remmen 13 skal du fjerne slækket
ved at trække i den frie ende af bæltet gennem metaltungen
16 , og herved udligne remmens tilspænding på begge sider.
Top Tether-remmen er strammet korrekt, når den grønne
stramningsindikator 18 er udvidet med 1 cm.

1 cm
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13. Få dit barn til at sidde i autostolen.
14. Træk bilens sikkerhedssele ud, og før den foran dit barn til
bilens selespænde 29 .
For dit barns sikkerhed, skal du før hver tur i bilen kontrollere at...
Źautostolen er tilkoblet på begge sider med ISOFIT-låsearmene 15 i ISOFIT-tilslutningspunkterne 01 , og at begge grønne sikkerhedsknapper 04 er helt grønne;
Źautostolen er installeret fast i bilen;
ŹSICT A installeres og anvendes korrekt (kun ADVANSAFIX II SICT);
Źselen ikke er snoet;
ŹTop Tether-remmen 13 er strammet helt over bilens ryglæn og at stramningsindikatoren 18 er grøn;
Źden diagonale sele løber gennem den mørkerøde seleskinne 25 ;
Źremmene på autostolen ligger tæt til kroppen uden at begrænse barnet;
Źskulderremmene 08 er korrekt justerede og at remmene ikke er snoede;
Źskulderpuderne 19 er på samme niveau som dit barn skuldre;
Źbæltelåsene 20 er tilkoblet i selespændet 21 .
Forsigtig: Hvis dit barn forsøger at åbne de grønne sikkerhedsknapper 04 eller selespændet 21 , skal du sørge for at standse hurtigst muligt. Kontrollér at autostolen
er korrekt tilsluttet og sørg for at dit barn er korrekt fastspændt. Lær dit barn om de
farer, det indebærer.

For at sikre den fulde beskyttende effekt på autostolen:
ŹI tilfælde af en ulykke med en hastighed ved sammenstødet på over 10 km/t er det
muligt at autostolen måske er beskadiget, men at skaden ikke øjeblikkeligt kan konstateres. I dette tilfælde skal autostolen udskiftes.
Bortskaf den venligst korrekt.
ŹKontrollér jævnligt alle vigtige dele for skader. Sørg for, at særligt de mekaniske komponenter alle er i en perfekt driftstilstand.
ŹFor at forhindre skader, skal du sikre at autostolen ikke kommer i klemme mellem
hårde genstande (bildør, sædeskinner, etc.).
ŹFå altid autostolen kontrolleret, hvis den er beskadiget (f. eks. hvis den tabes).
ŹMan må aldrig smøre eller oliere dele af autostolen.
ŹFor at kunne beskytte din baby korrekt, er det meget vigtigt at du installerer og bruger
ADVANSAFIX II/ADVANSAFIX II SICT præcist som beskrevet i denne manual.

Bortskaffelse af
emballage

Beholder til pap

Beklædning

Restaffald, termisk anvendelse

Plastikdele

I overensstemmelse med mærkningen i den dertilhørende
beholder

Metaldele

Beholder til metal

Seleremme

Beholder til polyester

Spænde & lås

Restaffald

9. Tag Top Tether-remmen 13 og pres metaltungen 16 væk fra
remmen for at stramme den, og træk i Top Tether-remmen
13 ved låsekrogen 17 indtil den danner en V-form.
10. Før Top Tether-remmen 13 forbi bilens hovedstøtte på venstre og højre side.

11. Hægt låsekrogen 17 ind i Top Tether-remmens forankringspunkt, som anbefalet i brugermanualen til din bil.
FORSIGTIG! Sørg for ikke at bruge bagagekrogen i stedet
for Top Tether-punktet. Kontrollér din bil, og se efter dette

17

28

29

FORSIGTIG! Undgå at sno selen.
15. Tilkobl spændets tunge i spændet til bilens sikkerhedssele
29 KLIK!

11

16. Placér det diagonale seleafsnit 11 og hofteseleafsnit 28 på
siden af bilens selespænde 29 under armlænet og ind i den
lyserøde seleskinne 23 på autostolen.
FORSIGTIG! Bilens selespænde 29 må ikke være placeret
mellem den lyserøde seleskinne 23 og armlænet.

11

17. Placér hofteselen 28 i den lyserøde SecureGuard 46 .
FORSIGTIG! Placér ikke det diagonale seleafsnit 11 i den
lyserøde SecureGuard 46 .

For dit barns sikkerhed, skal du før hver tur i bilen kontrollere at...
Źautostolen er tilkoblet på begge sider med ISOFIT-låsearmene 15 i ISOFIT-tilslutningspunkterne 01 , og at begge grønne sikkerhedsknapper 04 er helt grønne;
Źautostolen er sikkert fastspændt;
ŹSICT A installeres og anvendes korrekt (kun ADVANSAFIX II SICT);
ŹTop Tether-remmen 13 er strammet helt over bilens ryglæn og at stramningsindikatoren 18 er grøn;
Źhofteseleafsnittet 28 løber gennem de lyserøde seleskinner 23 på begge sider af
sædepuden;
Źhofteseleafsnittet 28 løber gennem den lyserøde SecureGuard 46 ;
Źdet diagonale seleafsnit 11 på siden af bilens selespænde 29 også løber gennem
den lyserøde seleskinne 23 på sædepuden;
Źdet diagonale seleafsnit 11 løber gennem den mørkerøde seleholder 30 på hovedstøtten;
Źdet diagonale seleafsnit 11 løber diagonalt bagud;
Źremmene er strammede og ikke snoede;
Źbilens selespænde 29 ikke er placeret mellem den lyserøde seleskinne 23 og armlænet på sædepuden.
FORSIGTIG! Hvis dit barn forsøger at åbne sikkerhedsknapperne 04 eller selespændet 21 eller prøver at indsætte det diagonale seleafsnit 11 i den lyserøde SecureGuard 46 , skal du sørge for at standse hurtigst muligt. Kontrollér at autostolen
er korrekt tilsluttet og sørg for at dit barn er korrekt fastspændt. Lær dit barn om de
farer, det indebærer.

23

28 46

Følg trinnene i afsnit 8 for at afmontere autostolen
28

skilt:

ADVANSAFIX II SICT:
22. Tryk SICT A ind i begge SICT fæstningspunkter B på siden
af autostolen tættest ved bildøren og clip SICT ind A .
FORSIGTIG! Sørg for at der er et mellemrum på ca. 5 mm
mellem SICT A og bildøren for at undgå trykmærker og andre skader på dørens indtræk.

7. PLEJEINSTRUKTIONER

B

6. Træk i skulderremmene 11 for at fjerne al slæk fra hofteafsnittet, hvilket sikrer at selen ligger ﬂadt.
7. Træk på justeringsremmen 09 indtil selen ligger ﬂadt og tæt
mod dit barns krop.
FORSIGTIG! Træk justeringsremmen 09 lige fremad (ikke
opad eller nedad).

19

5.3 Justering af hovedstøtten i installation med bilens
sikkerhedssele

21. Stram bilens sele ved at trække i det diagonale seleafsnit 11 .

8. Ryst autostolen for at sikre at den er tilsluttet sikkert og
genkontrollér de grønne sikkerhedsknapper 04 for at sikre at
de begge er helt grønne.

11. På siden modsat bilens selespænde skal du indsætte den
diagonale sele i den mørkerøde seleskinne 25 .
12. Påfør din kropsvægt på autostolen (knæl ned i sædet).
Træk samtidigt hårdt i den diagonale sele for at stramme
den opad.

25

FORSIGTIG! Det diagonale seleafsnit 11 må aldrig føre
fremad mod bilens seledeﬂektor.
I dette tilfælde, må du kun anvende autostolen på bagsædet.

11

1. Åbn selespændet 21 (tryk på den røde knap)
2. Tryk på justeringsknappen 26 og træk samtidigt begge skulderseler 08 fremad. Træk ikke på skulderpuderne 19 .
3. Få dit barn til at sidde i autostolen.

27

9. Træk bilens sikkerhedssele 22 ud og før den gennem seleskinnerne 23 på autostolen. Sørg for at selen ikke er snoet.

20. Sørg for at det diagonale seleafsnit 11 ligger over dit barns
skulderknogle, og ikke foran hans eller hendes hals.
Tip! Du kan stadig justere højden på hovedstøtten 07 igen her i
bilen.
FORSIGTIG! Det diagonale seleafsnit 11 skal løbe diagonalt
bagud. Du kan justere selens føring med din bils justerbare
seledeﬂektor.

A

20

22

07

19. Før det diagonale seleafsnit 11 ind i den mørkerøde holder
30 på hovedstøtten 07 indtil det ligger fast i seleholderen
30 og ikke er snoet.
Tip! Hvis armlænet 31 skjuler seleholderen 30 , kan du justere
hovedstøtten 07 opad. Det diagonale seleafsnit 11 kan nu let
indsættes. Før nu hovedstøtten tilbage 07 til den korrekte højde,
som i afsnit 5.3.

04

8. Ryst autostolen for at sikre at den er tilsluttet sikkert og
genkontrollér de grønne sikkerhedsknapper 04 for at sikre
at de begge er helt grønne.

5.2 Justering af hovedstøtten i 5-punktsinstallation

11

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to
låsearme 15 fast ind i indsatsskinnerne 02 indtil låsearmene
tilkobles med en kliklyd på begge sider.
Den grønne sikkerhedsknap 04 skal nu være synlig på
begge sider.
FORSIGTIG! Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis
begge sikkerhedsknapper 04 er helt grønne.
7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet,
fast tryk på begge sider.

Jo tættere selen sidder hen over dit barns krop, desto bedre vil dit barn være beskyttet.
Undgå derfor at give dit barn fyldigt tøj på under selen.

08

11

1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er fjernet og at SecureGuard er installeret korrekt (se afsnit 09).
2. Følg trinnene i afsnit 5.1.
3. Følg trinnene i afsnit 5.3.
4. Sørg for at Top Tether-remmen 13 ligger over autostolen.
Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen 13 fra opbevaringslommen 14 og lægge den over autostolen.
5. Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

13

19

* Indsatsskinnerne gør det lettere at installere autostolen ved hjælp af ISOFIX-tilslutningspunkterne, og forhindrer skader på sædets beklædning. Når de ikke bruges, bør de afmonteres og opbevares på et sikkert sted. På køretøjer med et nedfældeligt ryglæn skal indsatsskinnerne fjernes før ryglænet fældes ned.
Problemer, som opstår, skyldes normalt snavs eller fremmedlegemer på indsatsskinnerne og
på krogene. Afrens evt. snavs eller fremmedlegemer for at afhjælpe denne type problem.

07

Med ISOFIT + Top Tether + bilens sikkerhedssele

FASTSPÆNDING AF DIT BARN MED 5-PUNKTSSELE

06

30

23

18. Placér hofteseleafsnittet 28 på den anden side af autostolen
i den lyserøde seleskinne 23 .
FORSIGTIG! Hofteseleafsnittet 28 skal ligge så lavt som
muligt over dit barns hofter på begge sider.

Følg trinnene i afsnit 8 for at afmontere autostolen

8. AFMONTERING AF AUTOSTOLEN
FORSIGTIG! Fjern autostolen fra bilen. Autostolen må aldrig transporteres i bilen,
hvis den ikke er korrekt fastgjort.

Frakobling/Gentilkobling af SICT
For at frakoble SICT A , skal du trykke på begge SICT fæstningspunkter B og fjerne
SICT A . SICT A kan nu gentilkobles til produktet.

Gruppe 1 og Gruppe 2 (ISOFIT, bilens sikkerhedssele & Top Tether)
1. For at frigøre ISOFIT-fastgørelsen, skal du presse den grønne sikkerhedsknap og
den røde frigørelsesknap sammen, først på den ene, og så på den anden side.
2. Åbn spændet på bilens sele og tag den diagonale sele ud.
3. For at frigøre Top Tether-forankringen, skal du løsne selen ved at løfte metaltungen
på justeringsenheden væk fra selen. Tag derefter fjederkrogen ud af forankringspunktet.
4. Skub ISOFIT-låsearmene tilbage i stolens skal og sæt stikbeskyttelsen på ISOFIX.

Gruppe 2 og Gruppe 3 (ISOFIT & Top Tether)
1. Frigør bilens selespænde, hvis du fastgør barnet.
2. For at frigøre ISOFIT-fastgørelsen, skal du presse den grønne sikkerhedsknap og
den røde frigørelsesknap sammen, først på den ene, og så på den anden side.
3. For at frigøre Top Tether-forankringen, skal du løsne selen ved at løfte metaltungen
på justeringsenheden væk fra selen. Tag derefter fjederkrogen ud af forankringspunktet.
4. Skub ISOFIT-låsearmene tilbage i stolens skal og sæt stikbeskyttelsen på ISOFIX.

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL
SIKKERHEDEN
Tag dig tid til at læse disse instruktioner grundigt, og hav dem altid
ved hånden i den tilhørende lomme på autostolen.
Til en beskyttelse af alle passagerer i bilen
I tilfælde af nødstop eller en ulykke, kan personer eller genstande, som ikke er
korrekt fastspændt, forårsage kvæstelser på andre passagerer i køretøjet. Af
denne årsag, skal du altid kontrollere at:
• ryglænene på bilsæderne er låst (dvs. at låsen på et nedfældeligt ryglæn er
tilkoblet).
• alle tunge genstande, eller genstande med skarpe kanter i køretøjet (f. eks.
på hattehylden) er fastspændt.
• alle personer i køretøjet har spændt deres sikkerhedsseler.
• autostolen altid er fastspændt i bilen via ISOFIX-forankringen, Top Tetherremmen og 3-punktsselen (bilens sikkerhedssele), selv når der ikke er et barn
i stolen.
Til beskyttelse af dit barn
• Jo tættere selen sidder hen over dit barns krop, jo mere sikkert vil dit barn være.
• Efterlad venligst aldrig dit barn uden opsyn i autostolen i køretøjet.
• Brug på bagsædet:
Flyt forsædet fremad langt nok til at dit barns fødder ikke rammer ryglænet
på forsædet (for at undgå risiko for kvæstelser).
• Autostolen kan blive meget varm i direkte sollys. Forsigtig: Børns hud er
følsom og kan blive skadet som følge heraf. Beskyt autostolen mod intensivt
direkte sollys, når den ikke aktuelt er i brug.
• Lad kun dit barn stige ind og ud af bilen ved den side, der vender mod fortovet.
• Foretag standsninger på lange ture for at give dit barn en mulighed for at
løbe rundt og lege.

3. GODKENDELSE

2. BRUG I KØRETØJET
Overhold venligst instruktionerne til brugen af fastspændingssystemet til børn,
som er beskrevet i ejermanualen til din bil.

Pleje af selespændet
Det er af afgørende betydning for dit barns sikkerhed at selespændet virker korrekt.
Fejlfunktioner på selespændet skyldes som regel ophobninger af snavs eller fremmedelementer. Fejlfunktionerne er som følger:
• Spændets låse udløses kun langsomt, når man trykker på den røde udløserknap.
• Spændets låse vil ikke længere låse på plads (dvs. de udløses igen, hvis du prøver at
skubbe dem ind).
• Spændets låse tilkobles uden et hørbart "klik".
• Spændets låse er svære at indsætte (du føler modstand).
• Spændet åbner kun, hvis man anvender ekstremt meget kraft.

Testet og certiﬁceret i overensstemmelse med ECE* R 44/04

BRITAX
autostol

Stolen kan anvendes i køretøjer, som er udstyret med ISOFIX, Top Tether-forankringssystemer og 3-punktssele (se typelisten). Se venligst brugermanualen til din
bil for information om ISOFIX- og Top Tether-forankringspunkter og installation
med 3-punktssele. Kontrollér også brugermanualen til din bil for sæder, som er
godkendt til autostole i vægtklasserne 9-18 kg, 15-25 kg og 22-36 kg.

4. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVANSAFIX II/ADVANSAFIX II SICT

Du kan bruge din autostol som følger:

Gruppe

Kropsvægt

1

9 til 18 kg

2

15 til 25 kg

3

22 til 36 kg

*ECE = Europæisk Standard for Sikkerhedsudstyr til børn

I kørselsretningen

Ja

Mod kørselsretningen

Nej 1)

med 2-punktssele (bilens sikkerhedssele)

NEJ

På stole med:
ISOFIX-tilslutninger (mellem sædets overﬂade og
ryglæn) og Top Tether-forankringspunkter (for eksempel på hattehylden, på gulvet eller bag ryglænet) og
3-punktssele (bilens sikkerhedssele)

Autostolen er designet, testet og certiﬁceret i overensstemmelse med kravene i den
Europæiske Standard for Sikkerhedsudstyr til børn (ECE R 44/04). Testmærket E (i en
cirkel) og certiﬁceringsnummeret er placeret på det orange certiﬁceringsmærkat (mærkat
på autostolen).
• Gyldigheden af denne certiﬁcering vil bortfalde, hvis du foretager modiﬁkationer på
autostolen.
• Autostolen ADVANSAFIX II/ADVANSAFIX II SICT må kun bruges til at fastspænde dit
barn i bilen. Den må aldrig bruges som en stol eller et legetøj i hjemmet.

Ja 2) 3)

(Overhold venligst de gældende bestemmelser i dit land)

1) Brugen er kun tilladt i et bagudvendt bilsæde (f. eks. i en varevogn eller minibus) hvis
bilsædet også er godkendt til brug af voksne. Stolen må ikke placeres på steder, hvor
det er inden for spændvidden af en airbag, som udløses.

Gruppe

3) Hvis der er en frontal airbag: Skub passagersædet langt tilbage og se evt. instruktioner i brugermanualen til din bil.

Installationsmetode

1 (9-18 kg)

Installation af barn

Brugerguide
kapitel

med 5-punktssele

A

ISOFIT + TopTether +
bilens sikkerhedssele

med 5-punktssele

A

ISOFIT + Top Tether

Bilens sikkerhedssele

B

ISOFIT + Top Tether

Bilens sikkerhedssele

B

ISOFIT + TopTether +

2 (15-25 kg)

Til beskyttelsen af din bil
Nogle beklædninger på bilsæder som er lavet af mere sarte materialer (f. eks.
velour, læder, etc.) kan udvikle mærker, når man bruger autostole. For en optimal beskyttelse af dine sædebeklædninger, anbefaler vi at du bruger BRITAX
Car Seat Protector, som fås i vores udvalg af tilbehør.

2 (15-25 kg)
3 (22-36 kg)

A) Hovedstøtte

Rengøring af selespændet
35
33
20

32

21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

bilens sikkerhedssele

FORSIGTIG! Fjern aldrig spændets låse 20 fra remmene.
• Skulderpuderne kan vaskes i lunkent sæbevand.
Afmontering af beklædningen

Afhjælpning
Vask selespændet, så det fungerer korrekt igen:

Risiko for kvæstelser grundet uautoriserede ændringer!
Uautoriserede tekniske ændringer kan medføre en forringelse eller et fuldstændigt bortfald af autostolens beskyttende egenskaber.
• Udfør ikke tekniske modiﬁkationer på autostolen.
• Brug kun autostolen som beskrevet i denne brugervejledning.
ADVANSAFIX II/ADVANSAFIX II SICT er godkendt til en installationsmetode:

2) 2) Sikkerhedsselen skal være godkendt til ECE R 16 eller en lignende standard (se
testmærkatet på selen med et "E" eller "e" i en cirkel).

FORSIGTIG! Autostolen må ikke bruges uden beklædningen.
• Beklædningen kan afmonteres og vaskes med et mildt vaskemiddel ved brug af
vaskemaskinens skånecyklus (30° C). Følg venligst instruktionerne på beklædningens
vaskemærkat.
• Plastikdelene (herunder SecureGuard) kan rengøres i sæbevand. Brug ikke grove
rengøringsmidler (såsom opløsningsmidler).
• Selen kan vaskes i lunkent sæbevand.

34

Åbn selespændet 21 (tryk på den røde knap).
Åbn velcro-beslaget på skridtpuden 32 og afmontér skridtpuden fra beklædningen.
Skub stolens skal i tilbagelænet position.
Grib fat i metalpladen 33 nedefra, og vend den i en lodret position.
Skub metalpladen 33 gennem åbningen 34 .
Fjern selespændet 21 .
Læg selespændet 21 i blød i varmt vand med opvaskemiddel i mindst en time.
Skyl derefter og tør det grundigt.

1. Flyt hovedstøtten på autostolen til øverste position.
2. Tag den elastiske søm på beklædningen 35 af krogene på bagsiden af hovedstøtten
og afmontér hovedstøttens beklædning.
B) Beklædning
1. Frigør krogene på undersiden.
2. Frigør krogene som ﬁndes øverst på bagsiden.
3. Frigør den elastiske løkke på begge sider af seleskinnerne.
4. Åbn de to plastikbeslag på bagsiden af beklædningen.
5. Afmontér beklædningen.
Genmontering af beklædningen:
Følg blot trinnene i modsat rækkefølge.

Rengøring
FORSIGTIG Sørg venligst for kun at bruge ægte Britax reservebeklædninger til
autostole, da stolens beklædning er en integreret del af autostolen, som har en vigtig
rolle i at sikre at systemet fungerer korrekt Reservebeklædninger til autostole fås hos
din forhandler.

FORSIGTIG! Brug aldrig autostolen i installationsmetode A uden et korrekt installeret
spænde. Sørg for at metalpladen 33 er korrekt tilsluttet.
FORSIGTIG! Kontrollér at seleremmene ikke er snoede, og at de er korrekt indsat i
seleåbningerne på beklædningen.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Tyskland
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Storbritannien

t: +49 (0) 731 9345-199/-299
f: +49 (0) 731 9345-210
e: service.de@britax.com
www.britax.com
t: +44 (0) 1264 333343
f: +44 (0) 1264 334146
e: service.uk@britax.com
www.britax.com

09. AFMONTERING AF 5-PUNKTSSELEN & GENMONTERING AF SECUREGUARD
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9 – 36 kg
9 m ~ 12 å

34
44

1. Hiv opbevaringslommen 14 fremad henover sædet.
2. Løsn 5-punktsselen 38 på autostolen så meget som muligt.
Bagsiden af autostolen:
3. Tryk på knappen på skulderselens højdejusteringsenhed 10 bag på stolens skal, og
vip skulderselens højdejusteringsenhed 10 mod dig selv.
4. Flyt skulderselens højdejusteringsenhed 10 til øverste position og tilpas positionen
ved at slippe knappen på skulderselens højdejusteringsenhed.
5. Løsn 5-punktsselen 38 på autostolen så meget som muligt. Frigør skulderselerne
08 på bagsiden af autostolen fra samlestykket 39 .
6. Indsæt samlestykket 39 i det tilhørende rum.

7. Træk både skulderpuderne 19 og de to skulderseler 08 fremad gennem åbningerne
40 (forsiden af autostolen).
8. Skub seleløkkerne af plastikforlængelserne 41 på skulderselens højdejusteringsenhed 10 .
Forsiden af autostolen:
9. Træk justeringsremmen 09 ud så langt som muligt.
10. Opbevar justeringsremmen i justeringskabinettet 26 .
11. Træk skulderpuderne 19 gennem åbningerne 40 til forsiden.
12. Fjern skulderpuderne 19 fra skulderselerne 08 og læg dem i opbevaringslommen
på bagsiden af stolen.

13. Åbn selespændet 21 (tryk på den røde frigørelsesknap).
14. Løft den nedre del af bagbeklædningen til toppen, og placér den henover hovedstøtten.
15. Åbn de venstre og højre trykknapper 42 nederst på bagbeklædningen 43 og løft
beklædningsstykket til forsiden. Skub selespænderne 20 ned i opbevaringsrummene.
16. Rul skulderselerne 08 sammen og placér også dem i opbevaringsrummet.
17. Fold de to beklædningsstykker bagud, og lås trykknapperne 42 på venstre og højre
side af beklædningens bagside.

18.
19.
20.
21.
22.

Løft hældningsgrebet og træk fortil for at læne autostolen helt.
Træk den elastiske strop 44 over selespændet 21 .
Grib fat i metalpladen 33 nedefra og vend den i en lodret position.
Skub opad, og skub metalpladen 33 gennem åbningen 34 .
Afmontér selespændet 21 med skridtpuden 32 og opbevar det i opbevaringslommen 14 .

23. Tag SecureGuard 46 ud af opbevaringslommen og hold metalpladen 47 lodret.
Skub den med den smalle side opad gennem seleåbningen 34 tættest ved dig
ind i stolens skal fra oven.
24. Se nedenunder sædet, og sørg for at SecureGuard metalpladen 47 er i horisontal position, og kontrollér installationen ved at trække på SecureGuard 46 ﬂere
gange.

ADVANSAFIX II
ADVANSAFIX II SICT

DK

Brugerinstruktioner

10. GENMONTERING AF 5-PUNKTSSELEN & AFMONTERING AF SECUREGUARD
34

b

42

42
46

32

47
14

1. Grib fat i SecureGuard metal-pladen 47 nedefra og drej den til lodret position.
2. Skub opad, og skub metalpladen 47 gennem åbningen 34 .
3. Afmontér SecureGuard 46 og gem den i opbevaringslommen 14 .

14
43

20

a

40

08 20

4. Klem justeringsgrebet 12 bag på hovedstøtten 07 og skub hovedstøtten til den
laveste position.
5. Slip justeringsgrebet 12 for at fastlåse.
6. Løft den nederste del af beklædningen på hovedstøtten og placér den henover
hovedstøtten
7. Åbn venstre og højre knap nederst på beklædningen 43 og læg beklædningsstykket
på sædeområdet.
8. Tag skulderselerne 08 og bæltespænderne 20 fra opbevaringsrummet 47 og rul
skulderselerne ud.
9. Fold de to beklædningsstykker tilbage, og luk venstre og højre trykknap 42 på den
nederste del af beklædningen.

21

21

33
44

08

19
19

07
12

08

21

09

19
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47

08
32

Hvis autostolen ikke er i den mest tilbagelænede position:
Tryk på hældningsgrebet, så sædet kommer i den mest oprette position.
10. Løft selespændet 21 og skulderpuderne 19 ud af opbevaringslommen 14 på
bagsiden af stolen.
11. Genmontering af selespændet 21 og skridtpuden 32 : Træk den elastiske strop 44 i
sædeområdet mod dig selv. Brug seleåbningen tættest ved ryglænet a .
12. Tag selespændet 21 og hold metalpladen 33 lodret. Skub den med den smalle side
opad gennem seleåbningen a til stolens skal fra oven.
13. Se nedenunder sædet, og sørg for at metalpladen 33 er i horisontal position, og
kontrollér installationen ved at trække på selespændet 21 ﬂere gange.

41
21

14. Før de to spændelåse 20 sammen og kobl dem sammen før du indsætter dem i
selespændet 21 - dette bør udløse en kliklyd.
FORSIGTIG! Hofteselerne må ikke være snoede eller byttet om.
15. Før skulderpuderne 19 hen på skulderselerne 08 i den korrekte retning som vist,
og sørg for at der ikke er snoninger. Tilpas de to løkker på skulderselerne 08 og
remløkkerne på skulderpuderne 19 .
16. Træk skulderselerne 08 og remløkkerne på skulderpuderne 19 gennem åbningerne
40 .
Tip: Fold det bagerste beklædningsstykke op.

39

39

10

17. Træk seleløkkerne på skulderpuderne 19 over på plastikforlængelserne 41 på
skulderselens højdejusteringsenhed 10 . Tip: Remløkkerne på skulderpuderne bør
være den nederste løkke.
18. Fold den øverste del af beklædningen nedad.
FORSIGTIG! Skulderselerne 08 må ikke være snoede eller byttet om.
19. Tag samlestykket 39 fra det medfølgende rum på bagsiden af autostolen.
20. Hægt skulderselerne 08 tilbage på samlestykket 39 . Den venstre løkke på den
venstre arm på samlestykket, og den højre løkke på den højre arm.
21. Træk langsomt på justeringsremmen 09 og skub samtidigt samlestykket 39 mellem ryglænet og det medfølgende rum til samlestykket.

www.britax.com

