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1. GENEL GÜVENLİK UYARILARI 2. ARAÇ İÇİNDEKİ KULLANIM 3. ONAY 4. TEMİZLİK VE BAKIM

6.  Oturma yüzeyinin kılıfındaki iki düğmeyi açın ve kılıfı öne doğru katlayın. SecureGu-

ard'ı 26  kılıftan çekip çıkartın.

7.  Araç çocuk koltuğunun 5-noktadan bağlantılı emniyet kemerini 09  mümkün olduğun-

ca çok gevşetiniz.  

Öneri! Her iki omuz kemeriniayarlama düğmesini 18  basılı tuıtarak öne doğru çekiniz.

8.  Açılmış olan iki omuz süngerini 19  cırt cırtlı bantlardan çekip çıkartınız ve bunları 

omuz kemerlerinin etrafına kapatınız. 08 .
   TEHLİKE Omuz kemerlerinin 08  omuz süngerlerinin arasından düzgün bir şekilde 

geçtiğine 19  emin olunuz. 

9.  Kilit dillerini 21  sırtlığın iç kısmında bulunan 44  ve bunun için öngörülen girintiden 

çıkarınız.

10.  Çıkarılabilir gri plakayı yukarı doğru kaldırıp 32  secureguard ile birlikte 26  sırtlığa 

doğru 30  çekip çıkarınız.

11.  Çıkarılabilir gri plakayı 32  kemer kilidi 20  üstte ve SecureGuard 26  altta kalana 

kadar çeviriniz. 

12.  SecureGuard'ı 26  bunun için öngörülen girintiye kaldırınız ve çıkarılabilir gri plakayı 

32  "klik" sesi duyulacak şekilde tekrar yuvasına yerleştiriniz.

5-noktadan bağlantılı emniyet kemerinin mümkün olduğunca uzun süre kullanmanızı 

ve dönüştürme işlemini çocuğunuzun ağırlığı 15 kiloyu geçtiğinde ve koltuk başlığının 

en üst konumuna ulaşılmış olması durumunda gerçekleştirmenizi öneririz.

1.  Araç çocuk koltuğunun 5-noktadan bağlantılı emniyet kemerini 09  mümkün oldu-

ğunca çok gevşetin.

2.   Kemer kilidini açın 20  ve kilit dillerini 21  yanlardaki kemer kılavuzlarına yerleştirin.

3.    Kılıfın arka kısmındaki düğmeleri açın ve kılıfın üst yarısını yukarı alt yarısını aşağıya 

doğru katlayın.

4.  Kilit dillerini 21  sırtlığın iç kısmında bulunan 44  girintiye yerleştirin. 

5.  Omuz süngerlerini 19  kenarlarındaki cırtcırtlı bantlardan açın. 
6.   Açılan her iki omuz süngerinin cırt cırtlı bantlarını 19  sırtlığın kılıfının altına doğru geçi-

rip bunun için öngörülmüş pofuduk şeride sabitleyin.  

İki omuz süngerinin üst üste gelmediğinden emin olun. 

7.  Kemer elemanını germek için 22 , kemer ayarlayıcısını çekin. 

8.  Oturma yüzeyinin kılıfındaki iki düğmeyi açınız ve kılıfı öne doğru katlayın. Kemer kilidi-

ni 20  kılıftan çekip çıkartın. 

9.  Değiştirilebilir gri plakayı yukarı doğru kaldırıp 32  kemer kilidi ile birlikte 20  sırtlığa 

doğru 30  çekip çıkarın.

10.  Gri çıkarılabilir plakayı 32  SecureGuard (B) 26  üstte ve kemer kilidi (A) 20  altta 
kalacak şekilde çevirin. 

11.  Kemer kilidini 20  bunun için öngörülen girintiye kaldırın ve çıkarılabilir gri plakayı 32

"klik" sesi duyulacak şekilde tekrar yuvasına yerleştirin. 

12.   SecureGuard'ı 26  kılıftaki yakınlaştırıcı B (15-36 kg)'ın aralığından geçirin.

13.  Kılıfın altındaki iki düğmeyi kapatın. 

11. 5-noktadan bağlantılı emniyet kemerinin açılması & SECUREGUARD'ın tekrar takılması

12. 5-noktadan bağlantılı emniyet kemerinin tekrar takılması & SECUREGUARD'ın çıkarılması 

9 – 36 kg 
9 ay ~ 12 yaş

TR

Çocuk koltuğunun sırt bölümü
1.  Baş desteğini 07  en alt pozisyona getiriniz.

2.  Grup değiştirme anahtarının ortasındaki emniyete basınız 45  ve şalteri grup 1  

(9-18 kg) kullanımının seçimi için aynı anda alt konuma getiriniz. 

Çocuk koltuğunun ön tarafı
3.   Baş desteğinin kılıfının alt tarafını yukarı doğru katlayıp baş desteğinin üzerine 

koyunuz. 

4.  Baş desteğinin kılıfının iç kısmındaki iki düğmeyi açınız.

5.  Kılıfın arkasında bulunan iki düğmeyi açınız.

Aracınızın kullanma kılavuzunda yer alan çocuk emniyet sistemlerinin kullanımına yönelik 
talimatları dikkate alın. Çocuk koltuğu, ISOFIX- & Top-Tether sabitleme noktalarınasahip 
araçlarda, ISOFIX & 3-noktadan bağlantılı emniyet kemerlerine(tip listesine bakınız) sahip 
araçlarda ve3-noktadan bağlantılı emniyet kemerlerine
Lütfen ağırlık sınıfı 9 - 36 kg için hangi araç çocuk koltuklarına izin verildiği hakkındaki bilgiler 
için aracınızın kullanma kılavuzuna bașvurunuz. 
ADVANSAFIX IV M için üç farklı montaj türüne izin verilmektedir:

a) Bunun anlamı: Sadece ekli araç tipi listesinde belirtilmiș olan araçlarda çocuk koltuğunun 
kullanılmasına izin veriliyor. Bu tip listesi sürekli güncel durumda tutulmaktadır. 
En güncel versiyonu doğrudan bizden veya www.britax-roemer.com sayfası üzerinden temin 
edebilirsiniz

Çocuk koltuğunuzu așağıda gösterilen șekilde kullanabilirsiniz:

Sürüș istikametinde Evet

Sürüș istikametinin tersi yönünde Hayır 1)

2 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile Hayır

3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile2) Evet

ISOFIX sabitleme noktaları ile 

(oturma yüzeyi ve sırtlık arasında)

Evet

Ön yolcu koltuğunda Evet 3)

Cam kenarının yanındaki arka koltuklarda Evet

Arka koltuk sırasının ortasında 

(3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile)
Evet 4) 

1) Sadece arkaya doğru yerleștirilmiș bir araç koltuğunda (örn. panelvan, minibüs) kullanımına izin 
verilmektedir, araç yetișkin yolcuların tașınması için de uygun olmalıdır. Koltuğa hiçbir hava yastığı etki 
etmemelidir.
2) Kemer, ECE R 16 (veya benzeri bir norm) normuna göre müsaade edilmiș olmalıdır, örn. kayıștaki daire 
içine alınmıș “E”, “e” ișaretli test etiketinden tanınabilir.
3) Ön hava yastığında: Araç koltuğunu iyice arkaya itin, gerekirse araca ait el kitabındaki açıklamaları 
dikkate alınız.
4) Sadece 2-noktadan bağlantılı emniyet kemeri mevcutsa kullanım mümkün değildir.

Grup Montaj yöntemi İzin türü Kullanım kılavu-
zunda bölüm

1 (9-18 kg) ISOFIX + TopTether Üniversal A

2/3 (15-36 kg) ISOFIT + Araca ait  

emniyet kemeri

semi-üniversala) B1

2/3 (15-36 kg) Araca ait emniyet kemeri Üniversal B2

BRITAX RÖMER 
Çocuk koltuğu

ECE* R 44/04 standardı uyarınca

test ve onay

Grup Vücut ağırlığı

ADVANSAFIX IV M I+II+III 9 – 36 kg. arası

*ECE = Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı

Çocuk koltuğu, Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı (ECE R 44/04) taleple-

rine uygun şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve onaylanmıştır. "E" test işareti (bir daire 

içinde) ve onay numarası, izin sertifikası etiketi üzerinde (çocuk koltuğu üzerindeki 

etiket) bulunmaktadır.

 TEHLİKE! Çocuk koltuğunda herhangi bir değişiklik yapmanız durumunda, resmi 

kullanım onayı geçersiz kalır. Değişiklikleri sadece üretici firma yapabilir.

 TEHLİKE! Çocuğunuzu veya çocuk koltuğunu asla 2 nokta bağlantılı emniyet 

kemeri ile emniyete almayınız. Çocuğunuz çocuk koltuğunda sadece 2 noktadan bağ-

lantılı emniyet kemer ile emniyete alınırsa, çocuğunuz kaza esnasında ağır yaralanabilir 

veya ölebilir.

 UYARI! ADVANSAFIX IV M sadece çocuğunuzun otomobil içerisinde güvenceye 

alınması amacıyla kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde ev içerisinde oturma aracı veya oyun-

cak olarak kullanılmamalıdır.

 Lütfen, bu talimatı dikkatli ve eksiksiz bir șekilde okumak için zaman ayırın 
ve talimatı çocuk koltuğu üzerindeki muhafaza gözünde 14  her an kullanıma 
hazır bir șekilde saklayın. Çocuk koltuğu üçüncü șahıslara verileceği zaman 
kılavuz da birlikte verilmelidir. 

 TEHLİKE! Çocuğunuzu korumak için:

-

•  

-

•  
-

-

 

 TEHLİKE! Araçtaki tüm yolcuların güvenliği için:

 

-

•  

•  -

 

14.  Kılıfın üstündeki iki düğmeyi kapatın.

15.  Baş desteğinin üst kısmındaki iki düğmeyi kapatın. 

Çocuk koltuğunun sırt bölümü
16. Grup değiştirme anahtarının ortasındaki emniyete basın 45  ve şalteri grup 2/3 

(15-36 kg) kullanımının seçimi için aynı anda üst konuma getirin. 

13.  Kemer kilidini 20  sırtlığa yakın olan kılıftaki aralıktan geçiriniz.

14.  Kılıfın altındaki iki düğmeyi kapatın. 

15.  Kılıfın üstündeki iki düğmeyi kapatın.

16.  Baş desteğinin üst kısmındaki iki düğmeyi kapatın.

KEMERİ KİLİDİNİN BAKIMI 
Çocuğunuzun güvenliği için kemer kilidinin doğru çalışması bir ön koşuldur. Kemer 

kilidinde fonksiyon arızalarının nedeni normalde biriken kirler veya yabancı maddelerdir. 

Fonksiyon arızaları aşağıdaki gibidir:

•  Kilit dilleri, kırmızı kilit açma düğmesine bastıktan sonra çok yavaş bir şekilde dışarı çıkıyor.

•  Kilit dilleri artık yerine oturmuyor (yani onları içeri bastırmaya çalıştığınızda, tekrar 

dışarı çıkıyorlar).

•  Kilit dilleri “klik sesi” işitilmeden yerine oturuyor.

•  Kilit dillerini içeri bastırmak zor (bir direnç hissediyorsunuz).

•  Kemer kilidi ancak büyük bir güç harcanarak açılabiliyor.

Çözüm 
Tekrar sorunsuz bir şekilde çalışması için kemer kilidini temizleyiniz:

KEMER KİLİDİNİN TEMİZLENMESİ
1.  Kademe minderindeki havlı kilidi açınız 31 ve çıkartınız.

2.  Çıkarılabilir gri plakayı 32  Bölüm„11'da anlatıldığı gibi yerinden çıkarınız. 5-NOK-

TADAN BAĞLANTILI KEMER KİLİDİNİN ÇIKARILMASI &SECUREGUARD'IN 

TEKRAR TAKILMASI tarifi.

3.  Çıkarılabilir plakayı 32  kemer kilidi ile birlikte 20  en azbir saat deterjanlı suda 

bekletiniz.

4.  Kemer kilidini 20  iyice durulayınız ve kurutunuz.

5.  Çıkarılabilir gri plakayı 32  Bölüm„11'da anlatıldığı gibi yerine oturtunuz. 5-NOK-

TADAN BAĞLANTILI KEMER KİLİDİNİN ÇIKARILMASI &SECUREGUARD'IN 

TEKRAR TAKILMASI tarifi.

6.  Kademe minderini tespitleyiniz 31 .

TEMİZLİK

 DİKKAT Lütfen sadece orijinal BRITAX yedek koltuk kılıfları kullanmaya dikkat edi-

niz, çünkü koltuk kılıfı çocuk koltuğunun ayrılmaz bir parçasıdır ve sistemin kusursuz 

işlemesi için önemli işlevler yerine getirmektedir. Yedek koltuk kılıflarını yetkili satıcıdan 

temin edebilirsiniz.

 DİKKAT! Araç çocuk koltuğu kılıfı olmadan kullanılmamalıdır.

•  Koltuk kılıfını sökebilirsiniz ve hassas kumaşlar için uygun bir çamaşır deterjanı 

ile çamaşır makinesinin hassas yıkama programı (30 °C) ile yıkayabilirsiniz. Lüt-

fen koltuk kılıfının yıkama etiketinde bulunan talimatlara dikkat ediniz.

•  Omuz süngerlerini sökebilir ve ılık hafif sabunlu suda yıkayabilirsiniz.

•  Plastik parçalar, SecureGuard ve kemerleri hafif sabunlu suyla temizleyebilirsiniz. 

Aşındırıcı, keskin temizlik maddeleri (çözücü maddeler içeren) kullanmayın.

Omuz süngerlerinin çıkartılması

1.  Omuz kemerlerini 08  mümkün olduğunca gevşetin.

2.  Omuz süngerlerini 19  kenarlarındaki cırtcırtlı bantlardan açın.

Çocuk koltuğunun arka tarafı

3.  TooTether'i 13  ön tarafa, koltuğun üzerine koyunuz.

4.   Muhafaza çantasını 14  üstten ilikleyiniz.

5.  Omuz kemerlerinin altındaki omuz süngerleri kemer ilmiğini görebilmek için 19  

omuz kemerlerini 08  biraz dışarı çekin.

6.  Yükseklik ayarlayıcısının 41  plastik bağlantı parçalarındaki kemer bantlarını 42

ilikleyiniz.

7.  Omuz süngerlerini 19  kemer geçiş boşluklarından öne doğru çekip çıkartın.

Omuz süngerlerinin tekrar takılması

İfade edilen basamakları tersten uygulayın.

 DİKKAT Omuz süngerleri 19  ve kemerlerinin bükülmüş ya da dönmüş olmaması 

gerekmektedir. Omuz kemerlerinin 08  omuz süngerleri içinde 19  siyah kapama şeridi 

altında 43  yer alıyor olması gerekir.

08

19
14

13

41

42

08
43

Kılıfın çıkartılması

Baş desteği

1.  Kemer geçiş boşluklarının 33  kenarlarındaki iki düğmeyi açınız.

2.  Araç çocuk koltuğunun baş desteğini en üst konumuna getirin.

3.  Esnek bandı çocuk koltuğununuzun üst kenarından çekiniz ve pano kartlarını 34  

koltuğun içindekiiki aralıktan geçiriniz.

4.  Kılıf kenarını koltuğun ve sönümleme parçasının arasındaki aralıktan alınız. 

5.  Baş desteğinin altındaki lastik bantlarını 35  ilikleyiniz.

Koltuk gövdesi

6.  Kademe minderindeki havlı kilidi açınız 31  ve çıkartınız.

7.  Koltuk ve sırtlğk bölümlerindeki 36  dört düğmeyi açınız.

8.  Kemer kilidini 20  ya da SecureGuard'ı 26  kılıf aralığından geçiriniz.

9.  Lastik bantları 37  oturma yüzeyinin ön kısmının altından ilikleyinizve pano kartları-

nı 38  koltuk çerçevesinden çıkarınız.

10.  Elastik bantları dikkatlice kemer kılavuzlarının aralığından çekiniz 28 .

11. Kılıf kenarını ve pano kartlarını 39  koltuk çerçevesi ve sönümleme parçasının 

ortasındaki aralıktan alınız.

12. Sırtlığın arkasının üzerinde bulunan lastik bantları 40  koltuk çerçevesindeki aralık-

tan geçirin ve ilikleyin. 

Kılıfın yeniden takılması:
İfade edilen basamakları tersten uygulayın.

33
34

35

31

20

36
37

38

28
40

39

 DİKKAT! A montaj yönteminde çocuk oturağını daima doğru monte edilmiş kemer 

kilidi, 20  B montaj yönteminde ise doğru monte edilmiş SecureGuard ile birlikte kulla-

nınız 26 . Çıkarılabilir plakanın 45  doğru sabitlendiğinden emin olunuz.

 DİKKAT! Kemer bantlarının bükülmediğinden ve kılıfın kemer aralıklarından düz-

gün şekilde geçtiğinden emin olun. Kemer kilidi için koltuk kılıfının 20  arkadaki,  

SecureGuard için 26  öndeki kemer aralığı öngörülmüştür. Koltuk ön kenarındaki 

kemer aralığı 22  kemer ayar düzeneği içindir.

BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany

BRITAX EXCELSIOR LIMITED 
1 Churchill Way West 
Andover 
Hampshire SP10 3UW 
United Kingdom

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

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



12

14

13

30

03

04

0506

0201

07

08

07

11

10

08

10

b
c

a

12

05

04

02

05

18

08

19

08

20

21

20

22

20
30

27

11

25 28

27

25

28

11

11

11

29

11
26 25

04

02

05

29

0711

13

14

24

23

13

12

15

1 cm
16

13

Doğru ayarlanmış baş destekleri 07  çocuk koltuğunda oturan 

çocuğunuz için optimum koruma sağlar. Baş desteği yüksek-

liğinin 07  çocuğunuzun boyu ile halen uyumlu olup olmadığını 

düzenli olarak kontrol ediniz:

Baş desteği 07 , omuz kemerleri 08  çocuğunuzun omuz hizasına 

gelecek ya da çok az üzerinde olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Doğru ayarlanmış bir baş desteği 07 , çapraz emniyet kemeri-

nin 11  akışını optimum hale getirerek çocuğunuza en iyi koru-

mayı sağlar. Baş desteği yüksekliğinin 07  çocuğunuzun boyu 

ile halen uyumlu olup olmadığını düzenli olarak kontrol ediniz:

Baş desteği 07 , çocuğunuzun omuzları ile baş desteği 07  ara-

sında iki parmak boşluk kalacak şekilde ayarlanmalıdır.

Baş desteğinin yüksekliğini çocuğunuzun boyuna uygun 
ayarlamalısınız:
1.  Koltuk başlığının 10  arka tarafındaki ayar kolu 07  basılıdır. 

2.  Şimdi kilidi açık olan baş desteğini 07  dilediğiniz yüksekli-

ğe ayarlayabilirsiniz. Ayar tutamağını 10  serbest bıraktığı-

nızda, koltuk başlığı 07  yerleşerek sabitlenir.

3.  Çocuk koltuğunu araç koltuğuna yerleştiriniz.

4.  Çocuğunuzu çocuk koltuğuna oturtunuz ve yüksekliği 

kontrol ediniz. Aynı işlemi baş desteği 07  uygun yüksekliğe 

gelene kadar tekrarlayınız.

5.3  Grupp II + III (15-36 kg) için baş desteğinin  
ayarlanması

1.   Aracınız standart olarak ISOFIX yerleştirme kılavuzları ile 

donatılmış değilse, çocuk koltuğunun teslimat kapsamın-

da* bulunan iki adet yerleştirme kılavuzunu 02 , oyuk kısım 

yukarıya bakacak şekilde iki adet ISOFIX sabitleme noktası 

01 üzerine sıkıştırınız.

     ÖNERİ! ISOFIX sabitleme noktaları, araç koltuğunun 

oturma yüzeyi ve sırtlığının arasındadır.

2.  Araç koltuğunun baş desteğini en üst konumuna getirin.

3.  Çocuk koltuğunun arkasındaki gri kumaş bandını 03 , 

ISOFIX-kilitleme kolları 04  tamamen dışarı çıkana kadar 

çekiniz.

4.  ISOFIX-kilitleme kollarının her iki tarafında bulunan 04  

yeşil emniyet düğmesini 05  ve kırmızı çözme düğmesini 

06  birbirlerine doğru bastırın. Bu sayede ISOFIX kilitleme 

kollarına ait 04  iki kancanın açılmış ve kullanıma hazır 

olduğundan emin olabilirsiniz.

* Yerleştirme kılavuzları, ISOFIX sabitleme noktalarının yardımıyla araç çocuk koltuğunun montajını 
kolaylaştırıyor ve araç koltuklarının kılıflarında hasarların oluşmasını önlemektedir. Gerekli olmadık-
larında, bunları sökün ve güvenli bir yerde muhafaza edin. Katlanabilir koltuk sırtlığı olan araçlarda, 
sırtlıklar katlanmadan önce yerleştirme kılavuzları sökülmelidir.
Olası sorunlar genelde yerleştirme kılavuzları ve kancalar üzerinde bulunan kir veya yabancı 
cisimlerden kaynaklanmaktadır. Bu tür sorunları gidermek için kirleri temizleyin ve yabancı cisimleri 
toplayın.

5.1 ISOFIX Hazırlık

5.2 (9-18) grubu için baş desteğinin ayarlanması

Lütfen önce istenen montaj türü ile ilgili bölüm 6'daki kısmı okuyunuz.

GRUP 2 (15-25 kg)&
GRUP 3 (22-36 kg)
ISOFIT + Araç Kemeri ile 

B1
GRUP 1 (9-18 kg)
ISOFIX + TopTether ile A

1. HAZIRLIK UYGULAMA
 1.1  Bölüm 5.1'deki „HAZIRLIK ISOFIX“ te belirtilen adımları 

uygulayınız. 

 1.2  Bölüm 5.2'deki „Grup I için baş desteğinin ayarlanması“ 
kısmında belirtilen adımları uygulayınız.

2. TOP TETHER'İN HAZIRLANMASI
 2.1  Geçmeli bağlantısını 12  Top Tether 13 'ın, çocuk koltu-

ğunun arkasındaki bölümden çıkarın.

 2.2  Top Tether'ı 13  muhafaza çantasından 14  çıkarın 

ve çocuk koltuğunun üzerine koyun. 

 2.3  Çocuk koltuğunu, kullanım için müsaade edilen araç 

koltuğuna sürüş yönünde yerleştirin. Aracın koltuğu ile 

çocuk koltuğu arasındaki boşluğun mümkün olduğunca 

az olması için araç koltuğu sırtlığının açısını ayarlayın. 

 2.4  Kemeri uzatmak için Top Tether'i alıp 13  metal dili 15  

kemerden geriye itin, sonra 13  TopTether'i 12  geçmeli 

bağlantısından çekin.

 2.5  Top Tether’i 13   ortada olacak şekilde baş desteği 07  

kollarının arasından geçirin; entegre baş desteklerinde, 

araçtaki Top Tether 13   bağlantı noktasına yakın olan 

taraftan geçirin.

3. TOP TETHER'İN SABİTLENMESİ
  Geçmeli bağlantıyı, 12  aracınızın kullanım kılavuzunda 

tavsiye edilen Top-Tether ankraj noktasına takın.

   DİKKAT! Top-Tether ankraj noktası yerine bagaj kancasını 

kullanmadığınıza emin olun. 

 Aracınızda şu sembolü arayın: 

4. ISOFIX'İN SABİTLENMESİ
 4.1  İki adet ISOFIX kilitleme kolunu doğrudan iki adet 

yerleştirme kılavuzunun 04  önüne konumlandırın 02 .

 4.2  ISOFIX kilitleme kollarının ikisini de 04  her iki tarafta 

da duyulabilir bir 02  “klik” sesi ile yerleşene kadar,  

04  yerleştirme kılavuzları içine itin. 

 TEHLİKE! Çocuk koltuğunun 05  doğru şekilde 

sabitlenmesi için yeşil emniyet düğmesi her iki tarafta 

görülebilir durumda olmalıdır.

5. ÇOCUK KOLTUĞUNUN SABİTLENMESİ
  Çocuk koltuğunu güçlü bir şekilde arkaya doğru mümkün 

olduğu kadar itin.

6. SABİTLENMENİN KONTROL EDİLMESİ
  Çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup 

olmadığını belirlemek için koltuğu sarsın ve emniyet 

düğmelerini kontrol edin; 05  her iki emniyet düğmesinin 

komple yeşil olduğundan emin olun.

7. TOP TETHER'İN GERİLMESİ
  Kemer gerilimi göstergesi 13  yeşil olana 16  ve Top Tether 

uzatılarak gerilmiş bir şekilde durana kadar 13  Top Tether 

kemer bandını gerin.

1. HAZIRLIK UYGULAMA
  1.1  Bölüm 5.1 „ HAZIRLIK ISOFIX“'te belirtilen adımları 

uygulayın. 

 1.2  Bölüm 5.3 „GRUP II+III İÇİN BAŞ DESTEĞİNİN  
AYARLANMASI“ kısmında belirtilen adımları  

uygulayın. 

2.  Çocuk koltuğunu, kullanım için müsaade edilen araç koltu-

ğuna sürüş yönünde yerleştiriniz. Çocuk koltuğu sırtlığının 

30 , araç koltuğu sırtlığına yüze yüz yerleşmiş olmasına 

dikkat ediniz.

 Öneri! Araç koltuğunun başlığı oto çocuk koltuğunun sa-

bitlenmesini engellediğinde, lütfen araç koltuğunun başlığını 

sökün (bkz. araç işletim kılavuzu). Sökülen baş desteğini, 

savrulmaması için araçta uygun bir yere sabitleyin.

3.  ISOFIX'İN SABİTLENMESİ 
 3.1  İki adet ISOFIX kilitleme kolunu doğrudan iki adet yerleş-

tirme kılavuzunun 04  önüne konumlandırın 02 .

 3.2  ISOFIX kilitleme kollarının ikisini de 04  her iki tarafta 

da duyulabilir bir 02  “klik” sesi ile yerleşene kadar,  

04  yerleştirme kılavuzları içine itin. 

 TEHLİKE! Çocuk koltuğunun 05  doğru şekilde 

sabitlenmesi için yeşil emniyet düğmesi her iki tarafta 

görülebilir durumda olmalıdır.

4. ÇOCUK KOLTUĞUNUN SABİTLENMESİ 
  Çocuk koltuğunu güçlü bir şekilde arkaya doğru mümkün 

olduğu kadar itin.

1.   Bölüm 8 „GRUP II+III İÇİN BAŞ DESTEĞİNİN AYAR-
LANMASI“ kısmında belirtilen adımları uygulayınız.

2.   Çocuk koltuğunu araç koltuğuna yerleştiriniz. Çocuk koltu-

ğu sırtlığının 30  araç koltuğu sırtlığına yüze yüz yerleşmiş 

olmasına dikkat ediniz.

   Öneri! Araç koltuğunun başlığı oto çocuk koltuğunun 

sabitlenmesini engellediğinde, lütfen araç koltuğunun 

başlığını sökün (bkz. araç işletim kılavuzu). Sökülen baş 

desteğini, savrulmaması için araçta uygun bir yere sabitleyin.

3.   Bölüm 8 „ÇOCUĞUNUZUN EMNİYETE ALINMASI“ 
içinde açıklanan adımları gerçekleştiriniz.

5. SABİTLENMENİN KONTROL EDİLMESİ 
  Araç çocuk koltuğunu, onun emniyetli bir şekilde sabit-

lenmiş olup olmadığını belirlemek için sarsın ve yeniden 

emniyet düğmelerini 05  kontrol ediniz; her iki emniyet 

düğmesinin komple yeşil olduğundan emin olunuz.

6.  Bölüm 8 „ÇOCUĞUNUZUN EMNİYETE ALINMASI“ içinde 

açıklanan adımları gerçekleştirini

 Çocuğunuzun güvenliği için her sürüșten önce, așağıda belirtilenleri kontrol edin:
 Araç çocuk koltuğunun ISOFIT kilitleme kolları ile her iki tarafta ISOFIT sabitleme 

noktalarına sağlam bir şekilde yerleşmiş ve her iki emniyet düğmesinin tamamen 

yeşil olup olmadığını;

 Çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını;

 Kalça emniyet kemerinin oturma minderinin her iki tarafında açık kırmızı kemer 

kılavuzlarının içinden geçip geçmediğini;

 Kalça emniyet kemerinin açık kırmızı SecureGuard'dan geçmesi;

 Çapraz emniyet kemerinin araç kemer kilidi tarafında aynı şekilde koltuk minderinin 

açık kırmızı kemer kılavuzunun içinden geçip geçmediğini;

 Çapraz emniyet kemerinin koltuk başlığına ait koyu kırmızı kemer tutucularından 

geçip geçmediğini;

 Çapraz emniyet kemeri eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlediğini;

 Kemerlerin gergin ve burulmamış bir durumda olup olmadığını;

 Araç kemer kilidinin koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun içinde bulun-

mamasını.

 Çocuğunuzun güvenliği için her sürüșten önce, așağıda belirtilenleri kontrol edin:
 Çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını;

 Kalça emniyet kemerinin 25  oturma minderinin her iki tarafında açık kırmızı kemer 

kılavuzlarının 28  içinden geçip geçmediğini;

 Kalça emniyet kemerinin 25  açık kırmızı SecureGuard'dan 26  geçmesi;

 Çapraz emniyet kemerinin 11  araç kemer kilidi 27  tarafında aynı şekilde koltuk 

minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun 28  içinden geçip geçmediğini;

 Çapraz emniyet kemerinin 11  koltuk başlığına ait koyu kırmızı kemer tutucularından 

29  geçip geçmediğini;

 Çapraz emniyet kemeri 11  eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlediğini;

 Kemerlerin gergin ve burulmamış bir durumda olup olmadığını;

 Araç kemer kilidinin 27  koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun 28  içinde 

bulunmamasını.

1.  Araca ait emniyet kemerini dışarı çekiniz ve onu çocuğunu-

zun önünden geçirerek araç kemer kilidine götürünüz 27 .
   TEHLİKE! Araç emniyet kemerinin burulmamış olma-

sına dikkat ediniz, aksi durumda bu emniyet sisteminin 

koruma etkisi tam olarak sağlanamaz. 

2.   Kilit dilini araç kemer kilidine 27  bir „kik"sesi duyulacak 

şekilde takınız.

3.  Çapraz emniyet kemerini 11  ve kalça kemerini 25  araç 

kemer kilidi tarafında 27 , koltuk minderinin 28  açık 

kırmızı kemer kılavuzuna yerleştiriniz.

   TEHLİKE! Araç kemer kilidi 27  açık kırmızı kemer 

kılavuzunun etrafında 28  olmamalıdır.

4.  Koltuk minderinin diğer tarafındaki kalça kemerini 25  de aynı 

şekilde açık kırmızı kemer kılavuzlarına 28  yerleştiriniz.

   TEHLİKE! Kalça kemeri 25  her iki tarafta da mümkün 

olduğunca aşağıdan çocuğunuzun kalçası üzerinden geç-

melidir. 

5.  Kalça kemerini 25  açık kırmızı SecureGuard'e 26  geçirin.

   TEHLİKE! Çapraz emniyet kemerini asla 11  açık kırmızı 

SecureGuard 26 'a takmayın. 

6.  Çapraz emniyet kemeri 11  tam ve burulamayacağı bir şe-

kilde kemer tutucusuna 29  yerleşene kadar baş desteğinin 

07  koyu kırmızı kemer tutucusuna 29  takınız.

   Öneri! Koltuk sırtlığı 30  kemer tutucusunu 29  örtüyor-

sa, koltuk başlığını 07  yukarı kaydırabilirsiniz. Şimdi çapraz 

emniyet kemeri 11  kolayca yerleştirilebilir. Baş desteğini 07  

şimdi tekrar doğru yüksekliğe getiriniz.

7.  Çapraz emniyet kemerinin çocuğunuzun köprücük kemiği 

üzerinden 11  geçtiğini ve çocuğunuzun boğazına dayan-

madığını kontrol ediniz. Ayrıca kemer tutucusundaki 29  

tuşun tamamen kilitli olup olmadığını kontrol ediniz.

   Öneri! Baş desteğinin 07  yüksekliğini araç içerisinde 

de ayarlayabilirsiniz.

   TEHLİKE! Çapraz emniyet kemeri 11  eğri bir şekilde 

arkaya doğru ilerlemelidir. Kemer hizalamasını aracınızdaki 

ayarlanabilir kemer yönlendiricisiyle ayarlayabilirsiniz.

   TEHLİKE! Çapraz emniyet kemeri 11  hiçbir zaman 

öne doğru araçtaki kemer yönlendiricisine gelmemelidir. 

Bu durumda çocuk koltuğunu sadece arka koltukta kullanınız.

8.  Çapraz emniyet kemerini 11  çekerek, araç kemerini geriniz.

9.  İlgili kurulum türüne ait adımları takip ediniz. 

ÇOCUĞUNUZUN KEMERLERİNİN AÇILMASI VE ÇOCUK KOLTUĞUNUN SÖKÜLMESİ: 
Çocuğunuzun kemerlerini açmak veya çocuk koltuğu sökmek için Bölüm 9 "SÖKÜL-
MESİ VE ATIK OLARAK İMHA EDİLMESİ“ içinde açıklanan adımları takip ediniz.

 ADVANSAFIX IV M, araca sabit bir şekilde tespit edilmemektedir. O kolayca çocuğu-

nuz ile birlikte aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile sabitlenmektedir. 

ÇOCUĞUNUZUN KEMERLERİNİN AÇILMASI VE ÇOCUK KOLTUĞUNUN SÖKÜLMESİ: 
Çocuğunuzun kemerlerini açmak veya çocuk koltuğu sökmek için Bölüm 9 "SÖKÜL-
MESİ VE ATIK OLARAK İMHA EDİLMESİ“ içinde açıklanan adımları takip ediniz.

 Omuz kemerlerinin 08  dümdüz yatay duracak ya da çocu-

ğunuzun omuzlarının biraz üzerinde olacak şekilde ayarlan-

ması gerekir.

 Omuz kemerleri 08  çocuğun sırtının arkasından, kulakların 

yüksekliğinde veya kulakların üzerinden geçmemelidir.

Omuz kemerleri aşağıdaki belirtilen şekilde ayarlanmak-
tadır:
1.  Araç çocuk koltuğunun 5-noktadan bağlantılı emniyet 

kemerini 09  mümkün olduğunca çok gevşetiniz.

2.  Koltuk başlığının 07  arka tarafındaki ayar kolu 10  basılıdır. 

3.  Şimdi kilidi açık olan baş desteğini 07  dilediğiniz yüksekli-

ğe ayarlayabilirsiniz. Ayar tutamağını 10  serbest bıraktığı-

nızda, koltuk başlığı 07  yerleşerek sabitlenir.

8. OMUZ KEMERLERİNİN GEVŞETİLMESİ
  Omuz kemerlerini gevşetebilmek için ayarlama düğmesine 

basın 18  ve eş zamanlı olarak iki omuz kemerini öne doğru 

08  çekin. 

 DİKKAT! Omuz süngerlerinden çekmeyin 19 .

9. KEMER KİLİDİNİN AÇILMASI
  Kemer kilidini açmak için 20  kilit üzerindeki kırmızı düğ-

meye basın. 

10. ÇOCUĞU ÇOCUK KOLTUĞUNA OTURTMAK
 Çocuğunuzu çocuk koltuğuna oturtunuz.  

  Kilidin 20  öne doğru dönük olduğuna dikkat edin ve ço-

cuğunuzu çocuk koltuğuna oturtun. 

11. OMUZ KEMERLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ
  Omuz kemerlerini 08  Çocuğunuzun omuzları üzerinden 

geçirin. 

 UYARI! Koruyucu işlevlerini kaybedebileceğinden 

dolayı omuz kemerlerini aşırı döndürmeyiniz veya karış-

tırmayınız. 

12. KEMER KİLİDİNİN KAPATILMASI  
  Kemer kilidine sokmadan önce 21  iki kilit dilini 20  birleştirin 

ve birbirine geçirin – bir "klik" sesi duymanız gerekir.
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   UYARI! Bel kemerleri çocuğun kasıklarına mümkün 

olduğunca derin bir şekilde yerleştirilmelidir.

 Çocuğunuzun güvenliği için her sürüșten önce, așağıda belirtilenleri 
kontrol edin:

 Çocuk koltuğunun ISOFIX kilitleme kolları ile 04  her iki tarafta ISOFIX sabitleme 

noktalarına 01  sağlam bir şekilde yerleşmiş ve her iki emniyet düğmesinin 05  

tamamen yeşil olup olmadığını;

 Çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını;

 Top Tether'in 13  araç koltuğu sırtlığı üzerinde gergin bir şekilde duruyor ve kemer 

gerilimi göstergesinin 16  yeşil olup olmadığını;

 Çocuk koltuğu kemerlerinin, bedenini sıkıştırmadan çocuğun bedeni üzerinde sıkı 

bir şekilde oturup oturmadığını;

 Omuz kemerlerinin 08  doğru ayarlanmış olduğunu, vekemerlerin kıvrılmamış olduğunu;

 Omuz süngerlerinin 19  çocuğunuzun bedeni üzerinde doğru pozisyonda bulunduğunu;

 Her iki kilit dilinin 21  kemer kilidine 20  oturup oturmadığını;

ÇOCUĞUNUZUN KEMERLERİNİN AÇILMASI VE ÇOCUK KOLTUĞUNUN SÖKÜLMESİ: 
Çocuğunuzun kemerlerini açmak veya çocuk koltuğu sökmek için Bölüm 9 "SÖKÜL-
MESİ VE ATIK OLARAK İMHA EDİLMESİ“ içinde açıklanan adımları takip ediniz.

 ADVANSAFIX IV M
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Lütfen ülkenizdeki atık imhası kurallarını dikkate alın.

Ambalajın imha edilmesi Kağıt konteyneri

Koltuk kılıfı Geri dönüşümü olmayan çöp, termik değerlendirme

Plastik parçalar İşaretlemelerine uygun şekilde ilgili konteynerlere atılmalıdır

Metal parçalar Metal konteyneri

Kemer bantları Polyester konteyneri

Kilit ve dil Geri dönüşümü olmayan çöp

 TEHLİKE! Çocuğunuz araç kemer kilidini 27  açmaya veya çapraz emniyet 

kemerini 11  açık kırmızı SecureGuard'den 26  geçirmeye çalışırsa, aracı mümkün 

olarak ilk fırsatta hemen durdurun. Çocuk koltuğunun doğru bir şekilde sabitlenmiş 

olup olmadığını ve çocuğunuzun doğru şekilde emniyete alınmış olup olmadığını 

kontrol ediniz. Çocuğunuza, yaptıklarıyla nasıl tehlikelerin oluşabileceğini açıklayınız.

 TEHLİKE! Çocuğunuz araç kemer kilidini 27  açmaya veya çapraz emniyet keme-

rini 11  açık kırmızı SecureGuard'dan 26  geçirmeye çalışırsa, aracı mümkün olan ilk 

fırsatta hemen durdurun. Çocuk koltuğunun doğru bir şekilde sabitlenmiş olup olma-

dığını ve çocuğunuzun doğru şekilde emniyete alınmış olup olmadığını kontrol ediniz. 

Çocuğunuza, yaptıklarıyla nasıl tehlikelerin oluşabileceğini açıklayınız.

 TEHLİKE! Çocuk koltuğunu araçtan çıkarın. Doğru bir şekilde sabitlenmeden, 

çocuk koltuğunun araç içerisinde asla taşınmaması gerekir.

A)Grup 1 (ISOFIX & TOP TETHER)
1. 13 15

2. 12 13  

3. 
05 06

4. 13 14  
13

5. 04 24 .

B) GRUP 2/3 (ISOFIT & ARAÇ KEMERİ / ARAÇ KEMERİ)
1. 
2. 29 29  
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3. 
05 06 -

4. 04 24 . 

GRUP 2 (15-25 kg)&
GRUP 3 (22-36 kg)
 Araç kemeri ile 

B2
5. HAZIRLIK ÇALIȘMALARI 6. MONTAJ & KULLANIM

7. OTURMA AÇISININ AYARLANMASI 

8. ÇOCUĞUNUZUN EMNİYETE ALINMASI

9. ÇOCUK KOLTUĞUNUN SÖKÜLMESİ

10. ATIK İMHASI


