5. VOORBEREIDEND WERK

6. INSTALLATIE

Lees a.u.b. eerst het hoofdstuk met de door u gewenste installatiemethode in hoofdstuk 6.

5.1 Voorbereiden van ISOFIX
01

1. Als uw auto niet standaard uitgerust is met de ISOFIX
insteekgeleiders, klik dan de twee insteekgeleiders 02 die
meegeleverd worden bĳ het zitje*, met de uitsparing naar boven op de twee ISOFIX koppelingspunten 01 van uw auto.
TIP: De ISOFIX koppelingspunten bevinden zich tussen het
oppervlak en de rugleuning van de autostoel.
2. Zet de hoofdsteun op de autostoel in de bovenste stand.
3. Trek aan de grĳze weefsellus 03 om beide vergrendelingsarmen 15 naar buiten te trekken, totdat u een klikgeluid
hoort, dat aangeeft dat zĳ volledig gekoppeld zĳn.

02

03

15

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

A

Met ISOFIT + Top Tether + autogordel + 5-punts tuigje

13

14

4. Druk aan beide kanten van het zitje tegelĳkertĳd op de
groene veiligheidsknop 04 en de rode ontgrendelingsknop
05 en verwĳder de koppelbeveiliging 06 .

15

05 04

06
* De insteekgeleiders maken het gemakkelĳker om het kinderveiligheidszitje te installeren met
behulp van de ISOFIX koppelingspunten en voorkomen schade aan de stoelhoezen. Wanneer zĳ niet worden gebruikt, moeten zĳ worden verwĳderd en op een veilige plaats worden
opgeslagen. In auto’s met een neerklapbare rugleuning moeten de insteekgeleiders worden
verwĳderd, voordat de rugleuning neergeklapt wordt.
Eventueel optredende problemen worden meestal veroorzaakt door vuil of verontreinigingen
op de insteekgeleiders en de haken. Haal alle vuil en verontreinigingen weg, om dit soort
problemen te verhelpen.
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De schoudergordels worden als volgt bĳgesteld:
1. Maak het 5-punts tuigje 38 van het kinderzitje zo veel
mogelĳk los.
Achterzĳde van het kinderzitje:
2. Druk aan de achterkant van de kuip van het zitje op de knop
van de hoogtebĳsteller van de schoudergordel 10 en kantel
de hoogtebĳsteller van de schoudergordel 10 naar u toe.
3. Verschuif de hoogtebĳsteller van de schoudergordel 10
om de juiste hoogte van de schoudergordels 08 te selecteren en klik deze vast op de plaats die past bĳ uw kind,
door de knop los te laten.

23

29

9. Trek de autogordel 22 naar buiten en steek deze door de
gordelgeleiders 23 van het kinderzitje. Zorg ervoor dat de
gordel niet verdraaid wordt.
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13. Verwĳder uw lichaamsgewicht uit het kinderzitje en span de
diagonale gordel 11 opnieuw aan, door eraan te trekken.

17

16

17

14. Neem de Top Tether (bovengordel) 13 en druk de metalen
tong 16 weg van de gordel, om de gordel te verlengen, en
trek aan de klauwhaak 17 van de Top Tether 13 totdat een
V-vorm ontstaat.
15. Leid de Top Tether 13 aan de linker- en rechterkant langs
de hoofdsteun.
16. Haak de klauwhaak 17 in het verankeringspunt voor de Top
Tether volgens de aanbevelingen in uw autohandboek.
VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat u niet de bagagehaak in
plaats van het Top Tether punt gebruikt. Controleer uw auto
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1. Open de gesp van het tuigje 21 (druk op de rode knop).
2. Druk op de verstelknop 26 en trek tegelĳkertĳd beide schoudergordels 08 naar voren. Trek niet aan de schouderstukken 19 .
3. Laat uw kind op het kinderzitje gaan zitten.

11

11

07

11

4. Let erop dat de rug van uw kind
plat tegen de rugleuning van het
kinderzitje ligt.
5. Breng de twee gespsluitingen
20 bĳ elkaar en koppel deze
door hen in de gesp van het
tuigje 21 te plaatsen – dit moet
een klikkend geluid maken.

VOORZICHTIG! Het diagonale autogordelsegment 11 mag
nooit naar voren naar de gordeldeﬂector van de auto lopen.
Gebruik in dit geval het kinderzitje uitsluitend op de achterzitting.
21. Span de autogordel aan door aan het diagonale autogordelsegment 11 te trekken.

11

B
17

16

6. Trek aan de schoudergordels 11 , om ervoor te zorgen dat
het schootsegment geen slappe delen meer vertoont, zodat
gegarandeerd is dat het tuigje goed strak zit.
7. Trek aan de verstelgordel 09 totdat het tuigje plat ligt en dicht
tegen het lichaam van uw kind zit.
VOORZICHTIG! Trek de verstelgordel 09 recht (niet naar
boven of beneden).

09

20. Zorg ervoor dat het diagonale autogordelsegment 11 over
het schouderblad van uw kind loopt en niet voor zĳn of haar
hals.
Tip! U kunt de hoogte van de hoofdsteun 07 in de auto nog altĳd
opnieuw bĳstellen.
VOORZICHTIG! Het diagonale autogordelsegment 11 moet
diagonaal naar achteren lopen. U kunt de loop van de gordel
met de verstelbare gordeldeﬂector van uw auto bĳstellen.

8. Schud het kinderveiligheidszitje om te waarborgen dat het
veilig is vastgemaakt en controleer de groene veiligheidsknoppen 04 nogmaals om te waarborgen dat zĳ allebei
volledig groen zĳn.

en zoek dit teken:
1 cm

VOORZICHTIG! De gordels van het tuigje 27 moeten
zo laag mogelĳk op de heupen van uw kind worden
geplaatst.
8. Trek de schouderstukken 19 naar beneden, om te verzekeren
dat deze correct geplaatst zĳn.

12. Om de Top Tether 13 aan te spannen, dient u het loshangende deel te verwĳderen door het vrĳe uiteinde van de
gordel door de metalen tong 16 te trekken en zo de gordelspanning aan beide zĳden gelĳk te maken. De Top Tether
is correct gespannen, wanneer de groene spanningsindicator 18 1 cm is uitgetrokken.

18

13. Laat uw kind op het kinderzitje gaan zitten.
14. Trek de autogordel uit en breng deze vóór uw kind naar de
gesp van de autostoel 29 .
Controleer voor de veiligheid van uw kind, vóór iedere reis in de auto, of...
Źhet kinderveiligheidszitje aan beide kanten met de ISOFIT vergrendelingsarmen 15 in
de ISOFIX koppelingspunten 01 is gekoppeld en of beide groene veiligheidsknoppen
04 volledig groen zĳn;
Źhet kinderzitje stevig in het voertuig geïnstalleerd is;
Źde SICT A correct geïnstalleerd en gebruikt is (alleen ADVANSAFIX II SICT);
Źde gordel niet verdraaid is;
Źde Top Tether 13 strak over de rugleuning van de autostoel is aangespannen en de
spanningindicator 18 groen is;
Źde diagonale gordel over de donkerrode gordelgeleider 25 loopt;
Źde gordels van het kinderveiligheidszitje dicht op het lichaam zitten, zonder het kind in
te klemmen;
Źde schoudergordels 08 correct ingesteld zĳn en de gordels niet verdraaid zitten;
Źde schouderstukken 19 op hetzelfde niveau zitten als de schouders van uw kind;
Źde gespsluitingen 20 vastgekoppeld zitten in de gesp van het tuigje 21 .
Voorzichtig: Als uw kind de groene veiligheidsknoppen 04 of de gesp van het tuigje
21 probeert te openen, zorg er dan voor dat u zo snel mogelĳk stopt. Controleer of
het kinderveiligheidszitje op de juiste wĳze vastzit en zorg ervoor dat uw kind goed
vastgemaakt is. Vertel uw kind over de gevaren die erbĳ betrokken zĳn.

29

28

11

23

VOORZICHTIG! Verdraai de gordel niet.
15. Maak de gesptong vast in de gesp van de autostoel 29 . KLIK!
16. Breng het diagonale autogordelsegment 11 en het schootgordelsegment 28 aan de kant van de autogordelgesp 29
onder de armleuning door in de lichtrode gordelgeleider 23
van het kussen van het zitje aan.
VOORZICHTIG! De autogordelgesp 29 mag niet tussen
de lichtrode gordelgeleider 23 en de armleuning worden
gepositioneerd.

11

28 46

17. Plaats de schootgordel 28 in de lichtrode SecureGuard 46 .
VOORZICHTIG! Plaats het diagonale autogordelsegment
11 niet in de lichtrode SecureGuard 46 .

Volg de stappen in paragraaf 8 om het kinderzitje te verwĳderen
23

ADVANSAFIX II SICT
22. Druk de SICT A in beide SICT bevestigingspunten B aan
de zĳkant van het kinderzitje die zich het dichtste bĳ de autodeur bevindt, klik de SICT A vast.
VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat er tussen de SICT A en de
autodeur een spleet van ongeveer 5 mm is,
om drukpunten en andere schade aan de
deurbekleding te vermĳden.

7. ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Om het volledige beschermingseffect van het kinderveiligheidszitje te
waarborgen:
ŹIn het geval van een ongeval met een grotere botssnelheid dan 10 km/u kan het kinderveiligheidszitje beschadigd zĳn, zonder dat de schade direct duidelĳk is. In dit geval
moet het kinderveiligheidszitje worden vervangen.
Ontdoe u a.u.b. op de juiste wĳze ervan.
ŹControleer alle belangrĳke onderdelen regelmatig op beschadiging. Zorg ervoor dat
met name de mechanische componenten perfect bedrĳfsklaar zĳn.
ŹZorg er, om schade te voorkomen, voor dat het kinderveiligheidszitje niet ingeklemd
raakt tussen harde voorwerpen (autodeur, stoelrails enz.).
ŹLaat het kinderveiligheidszitje altĳd controleren als het beschadigd is (bv. als het valt).
ŹSmeer of olie nooit onderdelen van het kinderzitje.
ŹOm uw baby goed te beveiligen, is het noodzakelĳk dat u de ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT exact installeert en gebruikt zoals in deze handleiding beschreven is.

Verwĳdering van
verpakking

Container voor karton

Hoes

Restafval, thermische isolatie

Plastic onderdelen

Overeenkomstig de labels in de daartoe aangewezen
container

Metalen onderdelen

Container voor metalen

Gordels van het tuigje

Container voor polyester

Gesp & sluiting

Restafval

9. Neem de Top Tether (bovengordel) 13 en druk de metalen
tong 16 weg van de gordel, om de gordel te verlengen, en
trek aan de klauwhaak 17 van de Top Tether 13 totdat een
V-vorm ontstaat.
10. Leid de Top Tether 13 aan de linker- en rechterkant langs de
hoofdsteun.
11. Haak de klauwhaak 17 in het verankeringspunt voor de Top
Tether volgens de aanbevelingen in uw autohandboek.
VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat u niet de bagagehaak in
plaats van het Top Tether punt gebruikt. Controleer uw auto
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28

en zoek dit teken:

1. Zorg ervoor dat het 5-punts tuigje van het kinderzitje verwĳderd
is en de SecureGuard correct geïnstalleerd is (zie paragraaf 09).
2. Volg de stappen in pararaaf 5.1.
3. Volg de stappen in pararaaf 5.3.
4. Controleer of de Top Tether (bovengordel) 13 over het
kinderzitje ligt. Indien niet, dient u de Top Tether 13 uit de
opbergtas 14 te nemen en over het kinderzitje te leggen.
5. Plaats het kinderzitje in de rĳrichting op de autostoel.
6. Pak het kinderzitje met beide handen vast en schuif de twee
vergrendelingsarmen 15 stevig in de insteekgeleiders 02 ,
totdat de vergrendelingsarmen aan beide kanten vastklikken.
De groene veiligheidsknop 04 moet nu aan beide kanten
zichtbaar zĳn.
VOORZICHTIG! De vergrendelingsarmen zĳn pas correct
gekoppeld, indien beide veiligheidsknoppen 04 volledig
groen zĳn.
7. Duw het kinderzitje met stevige en gelĳkmatige druk aan
beide kanten tegen de rugleuning.

19. Breng het diagonale autogordelsegment 11 in de donkerrode gordelhouder 30 van de hoofdsteun 07 aan, totdat het
volledig in de gordelhouder 30 zit en niet verdraaid is.
Tip! Als de rugleuning 31 de gordelhouder 30 verbergt, kunt u de
hoofdsteun 07 naar boven bĳstellen. Het diagonale autogordelsegment 11 kan nu gemakkelĳk worden ingestoken. Zet de hoofdsteun
07 nu terug op de juiste hoogte, zoals beschreven in paragraaf 5.3.
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A

10. Maak de gesptong vast in de gesp van de autostoel 29 , tot
u een klik hoort.
11. Steek aan de kant tegenover de gesp van de autogordel,
de diagonale gordel in de donkerrode gordelgeleider 25 .
12. Belast het kinderzitje met uw lichaamsgewicht (kniel in het
zitje). Trek tegelĳkertĳd de diagonale gordel stevig omhoog,
om deze op te spannen.
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Hoe beter het tuigje op het lichaam van uw kind past, hoe beter uw kind beschermd is.
Daarom dient u te vermĳden dat uw kind dikke kleren onder de gordel draagt.
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30

Met ISOFIT + Top Tether + autogordel

UW KIND VASTZETTEN MET HET 5-PUNTS TUIGJE

20

Een correct afgestelde hoofdsteun 07 zorgt ervoor dat het
diagonale autogordelsegment 11 optimaal gepositioneerd is
en biedt uw kind de optimale bescherming.
De hoofdsteun 07 moet zodanig zĳn afgesteld, dat er een
ruimte van twee vingers breed is tussen de hoofdsteun 07 en
de schouders van uw kind.
De hoogte van de hoofdsteun passend bĳstellen voor uw kind
1. Druk op de bĳstelhendel 12 aan de achterkant van de
hoofdsteun 07 .
Dit deblokkeert de hoofdsteun.
2. U kunt nu de gedeblokkeerde hoofdsteun 07 op de gewenste hoogte zetten. Zodra u de bĳstelhendel 12 loslaat,
wordt de hoofdsteun 07 in deze positie vergrendeld.
3. Plaats het kinderzitje op de autostoel.
4. Laat uw kind op het kinderzitje gaan zitten en controleer
de hoogte. Herhaal dit proces totdat de hoofdsteun 07
op de optimale hoogte zit. Indien de hoofdsteun 07 in de
laagste positie nog altĳd te hoog is, is een aanvullende
bĳstelling mogelĳk met de hoogtebĳsteller van de schoudergordel 10 , zoals uitgelegd in paragraaf 5.2.

B
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5.3 Bĳstellen van de hoofdsteun bĳ een installatie met
de autogordel

11

A

B

ADVANSAFIX II SICT:
19. Druk de SICT A in beide SICT bevestigingspunten B
aan de zĳkant van het kinderzitje die zich het dichtste bĳ de
autodeur bevindt, klik de SICT A vast.
VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat er tussen de SICT A en
de autodeur een spleet van ongeveer
5 mm is, om drukpunten en andere schade aan de deurbekleding te vermĳden.

8. Schud het kinderveiligheidszitje om te waarborgen dat het
veilig is vastgemaakt en controleer de groene veiligheidsknoppen 04 nogmaals om te waarborgen dat zĳ allebei
volledig groen zĳn.
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Een correct ingestelde hoofdsteun 07 zorgt voor optimale
bescherming van uw kind op het veiligheidszitje:
De hoofdsteun 07 moet zo worden ingesteld, dat de schoudergordels 08 op hetzelfde niveau zitten als de schouders van uw kind.
VOORZICHTIG! De schoudergordels 08 mogen niet achter
de rug van het kind of op oorhoogte of boven de oren lopen.

08

1 cm

21

5.2 Bĳstellen van de hoofdsteun bĳ een installatie met
het 5-punts tuigje
07

1. Zorg ervoor dat het 5-punts tuigje van het kinderzitje correct
geïnstalleerd is en de SecureGuard NIET geïnstalleerd is (zie
paragraaf 10).
2. Volg de stappen in pararaaf 5.1.
3. Volg de stappen in pararaaf 5.2.
4. Controleer of de Top Tether (bovengordel) 13 over het
kinderzitje ligt. Indien niet, dient u de Top Tether 13 uit de
opbergtas 14 te nemen en over het kinderzitje te leggen.
5. Plaats het kinderzitje in de rĳrichting op de autostoel.
6. Pak het kinderzitje met beide handen vast en schuif de twee
vergrendelingsarmen 15 stevig in de insteekgeleiders 02 ,
totdat de vergrendelingsarmen aan beide kanten vastklikken. De groene veiligheidsknop 04 moet nu aan beide
kanten zichtbaar zĳn.
VOORZICHTIG! De vergrendelingsarmen zĳn pas correct
gekoppeld, indien beide veiligheidsknoppen 04 volledig
groen zĳn.
7. Duw het kinderzitje met stevige en gelĳkmatige druk aan
beide kanten tegen de rugleuning.

17. Om de Top Tether 13 aan te spannen, dient u het loshangende deel te verwĳderen door het vrĳe uiteinde van de
gordel door de metalen tong 16 te trekken en zo de gordelspanning aan beide zĳden gelĳk te maken. De Top Tether
is correct gespannen, wanneer de groene spanningsindicator 18 1 cm is uitgetrokken.
18. Volg de stappen in de paragraaf ‘Vastzetten van uw kind
met het 5-punts tuigje’.

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

18. Plaats het schootgordelsegment 28 aan de andere kant van
het kinderzitje in de lichtrode gordelgeleider 23 .
VOORZICHTIG! Het schootgordelsegment 28 moet aan
beide kanten zo laag mogelĳk over de heupen van uw kind
liggen.

Controleer voor de veiligheid van uw kind, vóór iedere reis in de auto, of...
Źhet kinderveiligheidszitje aan beide kanten met de ISOFIT vergrendelingsarmen 15 in
de ISOFIT koppelingspunten 01 is gekoppeld en of beide groene veiligheidsknoppen
04 volledig groen zĳn;
Źhet kinderveiligheidszitje veilig is vastgemaakt;
Źde SICT A correct geïnstalleerd en gebruikt is (alleen ADVANSAFIX II SICT);
Źde Top Tether 13 strak over de rugleuning van de autostoel is aangespannen en de
spanningindicator 18 groen is;
Źhet schootgordelsegment 28 aan beide kanten van het kussen van het zitje door de
lichtrode gordelgeleiders 23 loopt;
Źhet schootgordelsegment 28 door de lichtrode SecureGuard 46 loopt;
Źhet diagonale autogordelsegment 11 aan de kant van de autogordelgesp 29 ook
door de lichtrode gordelgeleider 23 van het kussen van het zitje loopt;
Źhet diagonale autogordelsegment 11 door de donkerrode houder 30 van de hoofdsteun loopt;
Źhet diagonale autogordelsegment 11 diagonaal naar achteren loopt;
Źde gordels strak en niet verdraaid zitten;
Źde autogordelgesp 29 niet tussen de lichtrode gordelgeleider 23 en de armleuning
van het kussen van het zitje gepositioneerd is.
VOORZICHTIG! Als uw kind de veiligheidsknoppen 04 of de gesp van het tuigje
21 probeert te openen of het diagonale autogordelsegment 11 in de lichtrode SecureGuard 46 probeert te steken, dient u zo snel mogelĳk te stoppen. Controleer of
het kinderveiligheidszitje op de juiste wĳze vastzit en zorg ervoor dat uw kind goed
vastgemaakt is. Vertel uw kind over de gevaren die erbĳ betrokken zĳn.

Volg de stappen in paragraaf 8 om het kinderzitje te verwĳderen

8. VERWĲDEREN VAN HET KINDERZITJE
VOORZICHTIG! Haal het kinderzitje uit de auto. Het kinderzitje mag nooit in de auto
worden getransporteerd, als het niet op de juiste wĳze vastzit.

Losmaken/opnieuw vastmaken van SICT
Om de SICT A los te maken, drukt u beide SICT bevestigingspunten B in en verwĳdert u de SICT A . De SICT A kan nu opnieuw aan het product worden vastgemaakt.

Groep 1 en groep 2 (ISOFIT, autogordel & Top Tether)
1. Om de ISOFIT bevestiging los te koppelen, drukt u de groene veiligheidsknop en
de rode ontgrendelingsknop tegelĳk in, eerst aan de ene kant en vervolgens aan de
andere kant.
2. Open de gesp van de autogordel en haal de diagonale gordel eruit.
3. Om de Top Tether verankering los te koppelen, maakt u de gordel los door de metalen tong van de bĳsteller van de gordel af te tillen. Neem daarna de karabĳnhaak
uit het verankeringspunt.
4. Schuif de ISOFIT vergrendelingsarmen terug in de kuip van het zitje en plaats de
koppelbeveiliging op de ISOFIX.

Groep 2 en groep 3 (ISOFIT & Top Tether)
1. Maak de gesp van de autostoel los, wanneer u het kinderzitje bevestigd.
2. Om de ISOFIT bevestiging los te koppelen, drukt u de groene veiligheidsknop en
de rode ontgrendelingsknop tegelĳk in, eerst aan de ene kant en vervolgens aan de
andere kant.
3. Om de Top Tether verankering los te koppelen, maakt u de gordel los door de metalen tong van de bĳsteller van de gordel af te tillen. Neem daarna de karabĳnhaak
uit het verankeringspunt.
4. Schuif de ISOFIT vergrendelingsarmen terug in de kuip van het zitje en plaats de
koppelbeveiliging op de ISOFIX.

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSNOTITIES
Neem de tĳd om deze instructies goed door te lezen, en houd deze
binnen handbereik in het daartoe aangewezen zakje in het kinderzitje.
Ter bescherming van alle inzittenden
In het geval van een noodstop of een ongeval kunnen personen of objecten
die niet goed vastzitten in de auto, letsel aan andere inzittenden veroorzaken.
Controleer daarom altĳd of:
• de rugleuningen van de autostoelen vergrendeld zĳn (bv. dat de sluiting op
een neerklapbare achterbank gesloten is);
• alle zware of scherpe objecten in het voertuig (bv. op de hoedenplank) vastgezet zĳn;
• alle personen in de auto hun veiligheidsgordels vastgemaakt hebben;
• het kinderveiligheidszitje in de auto altĳd via de ISOFIX verankering en de Top
Tether of de 3-punts gordel (autogordel) is vastgezet, ook als er geen kind op
het stoeltje zit.
Ter bescherming van uw kind
• Hoe beter het tuigje op het lichaam van uw kind past, des te veiliger zal uw
kind zĳn.
• Laat uw kind nooit zonder toezicht achter op het kinderveiligheidszitje in de auto.
• Gebruik op de achterbank:
Zet de voorstoel net zo ver naar voren, dat de voeten van uw kind de rugleuning
van de voorstoel niet kunnen raken (om het risico van letsel te voorkomen).
• Het kinderveiligheidszitje kan in de volle zon heet worden. Voorzichtig: De
kinderhuid is kwetsbaar en kan daardoor letsel oplopen. Bescherm het kinderzitje tegen intens direct zonlicht, terwĳl het niet wordt gebruikt.
• Laat uw kind alleen aan de trottoirkant in- en uitstappen.
• Maak tĳdens vrĳ lange reizen pauzes om uw kind de kans te geven rond te
rennen en te spelen.

3. GOEDKEURING

2. GEBRUIK IN DE AUTO
Neem a.u.b. de instructies in acht m.b.t. het gebruik van beveiligingssystemen
voor kinderen die omschreven staan in het instructieboekje voor uw auto.

BRITAX
kinderveiligheidszitje

Het zitje kan worden gebruikt in voertuigen die uitgerust zĳn met de ISOFIX, Top
Tether verankeringssystemen en een 3-punts gordel (zie typelĳst). Raadpleeg uw
instructieboekje voor de auto-eigenaar voor meer informatie over de ISOFIX &Top
Tether verankeringspunten en de installatie met een 3-punts gordel. Controleer
ook in uw instructieboekje voor de auto-eigenaar welke stoelen goedgekeurd zĳn
voor kinderveiligheidszitjes in de gewichtsklassen 9-18 kg, 15-25 kg, 22-36 kg.

ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT

U kunt uw kinderzitje als volgt gebruiken:

4. ZORG EN ONDERHOUD
Getest en gecertiﬁceerd conform ECE* R 44/04
Groep

Lichaamsgewicht

1

9 tot 18 kg

2

15 tot 25 kg

3

22 tot 36 kg

*ECE = Europese norm voor kinderveiligheidsapparatuur

In de rĳrichting

Ja

Tegen de rĳrichting in

Nee 1)

met 2-punts gordel (autogordel)

NEE

Op stoelen met als kenmerk:
ISOFIX hulpstukken (tussen oppervlak van zitje en
rugleuning), Top Tether verankeringspunten (bĳvoorbeeld op de hoedenplank, op de vloer of achter de
hoofdsteun) en 3-punts gordel (autogordel)

Het kinderveiligheidszitje is ontworpen, getest en gecertiﬁceerd volgens de eisen van de
Europese norm voor veiligheidsapparatuur voor kinderen (ECE R 44/04). De testmarkering E (in een cirkel) en het certiﬁcatienummer staan op de oranje certiﬁcatiesticker
(sticker op het kinderveiligheidszitje).
• Deze certiﬁcatie wordt ongeldig als u wĳzigingen aan het kinderveiligheidszitje aanbrengt.
• Het ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT kinderveiligheidszitje mag uitsluitend worden
gebruikt om uw kind in de auto te beveiligen. Het mag nooit als zitje of speelgoed in
huis worden gebruikt.

Ja 2) 3)

(Neem a.u.b. de toepasselĳke voorschriften in uw land in acht)

1) Het gebruik op een achterwaarts gerichte autostoel (bv. in een busje of minibus) is
uitsluitend toegestaan, als de autostoel ook voor gebruik door volwassenen is goedgekeurd. Het zitje mag nergens worden geplaatst waar het binnen het bereik van een
ingeschakelde airbag komt.
2) De veiligheidsgordel moet worden goedgekeurd conform ECE R 16 of een vergelĳkbare norm (zie testlabel op gordel met een omcirkelde ‘E’ of ‘e’).

Risico van letsel door ongeautoriseerde wĳzigingen!
Door ongeautoriseerde technische wĳzigingen kunnen de beschermende eigenschappen
van het zitje verminderen of volledig verdwĳnen.
• Breng geen technische wĳzigingen aan het kinderzitje aan.
• Gebruik het kinderzitje uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksinstructies.
De ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT is goedgekeurd voor één installatiemethode:
Groep

Installatiemethode

1 (9-18 kg)

Gebruikshandleiding hoofdstuk

met 5-punts tuigje

A

ISOFIT + Top Tether +
autogordel

met 5-punts tuigje

A

ISOFIT + Top Tether

Autogordel

B

ISOFIT + Top Tether

Autogordel

B

ISOFIT + Top Tether +

3) Als er vooraan een airbag is: Schuif de passagiersstoel ver terug en lees de instructies
in het instructieboekje voor de auto-eigenaar.

autogordel
2 (15-25 kg)

Ter bescherming van uw auto
Sommige, van vrĳ kwetsbare materialen gemaakte bekledingshoezen van autostoelen (bv. velours, leer enz.) kunnen tekenen van slĳtage ontwikkelen wanneer
kinderzitjes worden gebruikt. Wĳ adviseren om voor een optimale bescherming
van uw stoelbekledingshoezen de BRITAX Car Seat Protector (autostoelbeschermer) te gebruiken, die verkrĳgbaar is in ons accessoireassortiment.

Installeren van het kind

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

Onderhoud van de gesp van het tuigje
Het is essentieel voor de veiligheid van uw kind dat de gesp van het tuigje correct functioneert. Defecten aan de gesp van het tuigje worden meestal veroorzaakt door ophopingen van vuil of verontreinigingen. De volgende defecten kunnen optreden:
• De gespsluitingen schieten maar langzaam naar buiten, wanneer de rode ontgrendelingsknop wordt ingedrukt.
• De gespsluitingen klikken niet meer vast (d.w.z. zĳ schieten weer naar buiten als u
probeert ze naar binnen te drukken).
• De gespsluitingen koppelen zonder een hoorbare klik.
• Het is moeilĳk om de gespsluitingen in te steken (u voelt weerstand).
• De gesp gaat uitsluitend open als extreme kracht wordt toegepast.
Oplossing
Was de gesp van het tuigje uit, zodat deze weer goed functioneert.

VOORZICHTIG! Het kinderzitje mag niet zonder hoes worden gebruikt.
• De hoes kan worden verwĳderd en gewassen met een mild wasmiddel en een programma voor fĳne was (30 °C). Neem a.u.b. de instructies op het wasetiket van de
hoes in acht.
• De plastic onderdelen (inclusief de SecureGuard) kunnen met zeepsop worden schoongemaakt. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
• De tuigjes kunnen in lauw zeepsop worden gewassen.
VOORZICHTIG! Verwĳder nooit de gespen van het tuigje 20 uit de gordels.
• De schouderstukken kunnen in lauw zeepsop worden gewassen.
Verwĳderen van de hoes
A) Hoofdsteun

Reiniging van de gesp van het tuigje

35
33

20

32

21

34

1. Open de gesp van het tuigje 21 (druk op de rode knop).
2. Open de klittenbandsluiting op het kruiskussentje 32 en haal het kruiskussentje van
de hoes af.
3. Zet de kuip van het zitje in de ligpositie.
4. Pak de metalen plaat 33 aan de onderkant vast en draai deze in een verticale positie.
5. Schuif de metalen plaat 33 door de sleuf 34 .
6. Verwĳder de gesp van het tuigje 21 .
7. Dompel de gesp van het tuigje 21 minimaal een uur in warm water met afwasmiddel.
8. Daarna spoelen en goed drogen.

1. Zet de hoofdsteun van het kinderzitje in de bovenste stand.
2. Haal de elastische naad van de hoes 35 van de haken aan de achterkant van de
hoofdsteun en verwĳder de hoes van de hoofdsteun.
B) Hoes
1. Maak de haken aan de onderkant los.
2. Maak de haken boven aan de achterkant los.
3. Maak de elastische lus aan beide kanten van de gordelgeleiders los.
4. Open de twee plastic sluitingen aan de achterkant van de hoes.
5. Verwĳderen van de hoes.
De hoes opnieuw aanbrengen
Volg gewoon de stappen in de omgekeerde volgorde.

Reinigen
VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat uitsluitend originele Britax stoelhoezen voor vervanging worden gebruikt, omdat de stoelhoes een integraal deel uitmaakt van het
kinderveiligheidszitje en een belangrĳke rol speelt om te waarborgen dat het systeem
goed werkt. Vervangende stoelhoezen zĳn te koop bĳ uw detailzaak.

VOORZICHTIG! Gebruik het kinderzitje in installatiemethode A nooit zonder een correct geïnstalleerde gesp. Zorg ervoor dat de metalen plaat 33 correct vastgemaakt is.
VOORZICHTIG! Controleer of de gordels van het tuigje niet gedraaid zĳn en of deze
correct in de riemsleuven in de hoes zĳn gestoken.

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

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

09. VERWĲDEREN VAN HET 5-PUNTS TUIGJE & OPNIEUW AANBRENGEN VAN DE SECUREGUARD
08

19

10

40
41

10

19

26

46

34

40
08
09

39

38

47

33
32

08
39

42

42

21

14

21

08

43

21

9 – 36 kg
9 m ~ 12 j

34
44

1. Zet de opbergzak 14 naar voren over het zitje.
2. Maak het 5-punts tuigje 38 van het kinderzitje zo veel mogelĳk los.
Achterzĳde van het kinderzitje:
3. Druk aan de achterkant van de kuip van het zitje op de knop van de hoogtebĳsteller van
de schoudergordel 10 en kantel de hoogtebĳsteller van de schoudergordel 10 naar u toe.
4. Zet de hoogtebĳsteller van de schoudergordel 10 in de bovenste positie en ﬁxeer
deze positie door de knop van de hoogtebĳsteller van de schoudergordel los te laten.
5. Maak het 5-punts tuigje 38 van het kinderzitje zo veel mogelĳk los. Haak de schoudergordels 08 aan de achterkant van het kinderzitje los van het koppelstuk 39 .
6. Plaats het koppelstuk 39 in de meegeleverde opbergruimte.

7. Trek onder beide schouderstukken 19 de twee schoudergordels 08 naar voren
door de sleuven 40 (voorkant van het kinderzitje).
8. Schuif de gordellussen van de plastic verlengstukken 41 van de hoogtebĳsteller van
de schoudergordel 10 .
Voorzĳde van het kinderzitje:
9. Trek de verstelgordel 09 zo ver mogelĳk uit.
10. Sla de verstelgordel op in het omhulsel van de verstelknop 26 .
11. Trek de schouderstukken 19 door de sleuven 40 naar voren.
12. Verwĳder de schouderstukken 19 van de schoudergordels 08 en stop deze in de
opbergzak aan de achterkant van het zitje.

13. Open de gesp van het tuigje 21 (druk op de rode ontgrendelingsknop).
14. Til het laagste gedeelte van de achterhoes op en trek het over de hoofdsteun.
15. Open de linker en rechter drukknoopjes 42 op het laagste gedeelte van de hoes 43
en til het hoesstuk naar voren. Schuif de gespsluitingen 20 omlaag in de opbergcompartimenten.
16. Rol de schoudergordels 08 op en plaats deze ook in de opbergcompartimenten.
17. Vouw de twee hoesdelen naar achteren en sluit de drukknoopjes 42 links en rechts
aan de achterkant van de hoes.

18. Til de verstelhendel op en trek aan de voorzĳde, om het kinderzitje volledig in de
ligpositie te zetten.
19. Trek de elastische strip 44 over de gesp van het tuigje 21 .
20. Pak de metalen plaat 33 aan de onderkant vast en draai deze in een verticale
positie.
21. Duw de metalen plaat 33 omhoog en schuif deze door de sleuf 34 .
22. Verwĳder de gesp van het tuigje 21 met het kruiskussentje 32 en berg het op in
de opbergzak 14 .

23. Neem de SecureGuard 46 uit de opbergzak en houd de metalen plaat 47 verticaal. Duw deze met de smalle kant naar boven door de riemsleuf 34 die zich het
dichtste bĳ u bevindt, in de kuip van het zitje.
24. Kĳk onder het zitje om te controleren of de metalen plaat van de SecureGuard 47
zich in een horizontale positie bevindt en test de installatie door enkele keren aan
de SecureGuard 46 te trekken.

ADVANSAFIX II
ADVANSAFIX II SICT

NL

Gebruiksinstructies

10. OPNIEUW AANBRENGEN VAN HET 5-PUNTS TUIGJE & VERWĲDEREN VAN DE SECUREGUARD
34

b

42

42
46

32

47
14

1. Pak de metalen plaat van de SecureGuard 47 aan de onderkant vast en draai
deze in een verticale positie.
2. Duw de metalen plaat 47 omhoog en schuif deze door de sleuf 34 .
3. Verwĳder de SecureGuard 46 en berg deze op in de opbergzak 14 .

14
43

20

a

40

08 20

4. Druk op de bĳstelhendel 12 aan de achterkant van de hoofdsteun 07 en duw de
hoofdsteun in zĳn laagste positie.
5. Laat de bĳstelhendel 12 los, om de hoofdsteun in deze positie vast te zetten.
6. Til het laagste gedeelte van de hoofdsetunhoes op en trek het over de hoofdsteun.
7. Open de linker- en rechterknoppen op het laagste gedeelte van de hoes 43 en leg
het hoesstuk op het zitgedeelte.
8. Pak de schoudergordels 08 en de gespsluitingen 20 uit het opbergcompartiment
47 en rol de schoudergordels uit.
9. Vouw de twee hoesstukken naar achter en sluit de linker en rechter drukkknoopjes
42 op het laagste deel van de hoes.

21

21

33
44

08

19
19

07
12

08

21

09

19
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47

08
32

Als het kinderzitje niet in de meest liggende positie staat:
Druk zodanig op de verstelhendel dat het zitje het meest rechtop staat.
10. Haal de gesp van het tuigje 21 en de schouderstukken 19 uit de opbergzak 14 aan
de achterkant van het zitje.
11. De gesp van het tuigje 21 en het kruiskussentje 32 weer aanbrengen: trek de
elastische strip 44 aan het zitgedeelte naar u toe. Gebruik de riemsleuf die zich het
dichtste bĳ de rugleuning bevindt a .
12. Neem de gesp van het tuigje 21 en houd de metalen plaat 33 verticaal. Duw deze
met de smalle kant naar boven door de riemsleuf a in de kuip van het zitje.
13. Kĳk onder het zitje om te controleren of de metalen plaat 33 zich in een horizontale
positie bevindt en test de installatie door enkele keren aan de gesp van het tuigje 21
te trekken.

41
21

14. Breng de twee gespsluitingen 20 bĳ elkaar en koppel deze door hen in de gesp van
het tuigje 21 te plaatsen – dit moet een klikkend geluid maken.
VOORZICHTIG! De schootgordels mogen niet verdraaid of omgewisseld zitten.
15. Schuif de schouderstukken 19 op de schoudergordels 08 in de juiste positie, zoals
afgebeeld, en let erop dat niets verdraaid zit. Lĳn de twee lussen van de schouderstukken 08 en de gordellussen van de schouderstukken 19 uit.
16. Trek de schoudergordels 08 en de gordellussen van de schouderstukken 19 door
de sleuven 40 .
Tip: Vouw de achterkant van de hoes op.

39

39

10

17. Trek de gordellussen van de schouderstukken 19 op de plastic verlengstukken
41 van de hoogtebĳsteller van de schoudergordel 10 . Tip: de gordellussen van de
schouderstukken moeten de onderste lus zĳn.
18. Vouw het bovendeel van de hoes omlaag.
VOORZICHTIG! De schoudergordels 08 mogen niet verdraaid of omgewisseld zitten.
19. Neem het koppelstuk 39 uit de opbergruimte aan de achterkant van het kinderzitje.
20. Haak de schoudergordels 08 weer vast aan het koppelstuk 39 . De linker lus aan
de linker arm van het koppelstuk en de rechter lus aan de rechter arm.
21. Trek langzaam aan de verstelgordel 09 en duw het koppelstuk 39 tegelĳkertĳd
tussen de rugleuning en de opbergruimte van het koppelstuk.

www.britax.com

