5. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

6. INSTALACJA

B

Najpierw przeczytaj podrozdział z żądaną metodą instalacji w rozdziale 6.

5.1 Przygotowanie ISOFIX
01

1. 	Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w prowadnice ISOFIX
w standardzie, zacisnąć obie prowadnice 02 , dostarczone wraz z fotelikiem*, wycięciami do góry w dwóch
punktach mocowania 01 ISOFIX pojazdu.
WSKAZÓWKA: Punkty mocowania ISOFIX znajdują się między
powierzchnią a oparciem siedzenia pojazdu.
2. Przesunąć zagłówek na siedzeniu pojazdu w górne położenie.
3. Pociągnąć szarą pętlę tkaniny 03 , aby wyciągnąć oba
ramiona blokujące 15 , aż zatrzasną się w odpowiednim
położeniu.

02

03

15

A

Z ISOFIX + uwięź górna + uprząż 5-punktowa
13

14

15

4. Po obu stronach fotelika ścisnąć zielony przycisk zabezpieczający 04 i czerwony przycisk zwalniający 05 ,
a następnie wyjąć osłonę łącznika 06 .

06
* Prowadnice ułatwiają instalację fotelika przy pomocy punktów mocowania ISOFIX i zapobiegają uszkodzeniu osłony fotelika. W razie nieużywania należy je wyjąć i przechować
w bezpiecznym miejscu. W pojazdach z rozkładanym oparciem prowadnice należy wyjmować przed jego złożeniem.
Ewentualne problemy mogą być powodowane przez zabrudzenie lub ciała obce na prowadnicach i haczykach. Usunąć brud i ciała obce, aby zapobiec problemom tego typu.
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8. Potrząsnąć fotelikiem, aby mieć pewność, że jest bezpiecznie zamocowany, powtórnie sprawdzić zielone przyciski
zabezpieczające 04 , aby mieć pewność, że są całkowicie
zielone.

Pasy naramienne reguluje się następująco:
1. Maksymalnie poluzować uprząż 5-punktową 38 fotelika.
Oparcie tylne fotelika:
2. Nacisnąć przycisk regulatora wysokości paska naramiennego 10 z tyłu skorupy fotelika i przechylić regulator
wysokości 10 do siebie.
3. Przesuwać regulator wysokości paska naramiennego 10 ,
aby wybrać prawidłową wysokość pasów naramiennych 08
i, zwalniając przycisk, zablokować w pozycji najodpowiedniejszej dla dziecka.

17

16

9. Wyjąć uwięź górną 13 i odciągnąć języczek metalowy 16
od paska w celu jego przedłużenia, pociągnąć uwięź górną
13 za haczyk zatrzasku 17 , aż utworzy kształt V.
10. Przeprowadzić uwięź górną 13 po lewej i prawej stronie za
zagłówek pojazdu.

11. Zaczepić haczyk zatrzasku 17 w punkcie zamocowania
uwięzi górnej, zalecanym w instrukcji użytkownika pojazdu.

17

w poszukiwaniu tego znaku:

5.3 Regulacja zagłówka z pasem pojazdu

11

12

Prawidłowo wyregulowany zagłówek 07 zapewnia to, że odcinek pasa ukośnego siedzenia 11 jest ustawiony optymalnie,
zapewniając dziecku optymalną ochronę.
Zagłówek 07 musi być tak wyregulowany, aby zapewniał luz
na szerokość dwóch palców między zagłówkiem 07 i ramionami dziecka.
Aby wyregulować wysokość zagłówka dopasowaną do
dziecka:
1. Ścisnąć uchwyt regulacyjny 12 z tyłu zagłówka 07 .
To odblokowuje zagłówek.
2. Teraz można przesunąć odblokowany zagłówek 07 na
żądaną wysokość. Po zwolnieniu uchwytu regulacyjnego
12 zagłówek 07 zablokuje się na miejscu.
3. Umieścić fotelik na siedzeniu pojazdu.
4. Posadzić dziecko w foteliku i sprawdzić wysokość. Powtórzyć ten proces, aż zagłówek 07 będzie na optymalnej
wysokości. Jeżeli w najniższym położeniu zagłówek 07
jest nadal zbyt wysoko, można go wyregulować za pomocą regulatora wysokości paska naramiennego 10 , jak
w rozdziale 5.2.

Im bardziej uprząż przylega do ciała dziecka, tym bezpieczniejsze dziecko. Dlatego nie zaleca
się ubierania dziecka w grube ubrania.
19
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1. Otworzyć klamrę uprzęży 21 (wcisnąć czerwony przycisk)
2. Nacisnąć przycisk regulacyjny 26 , pociągając równocześnie
oba paski naramienne 08 do przodu. Nie ciągnąć za poduszki
naramienne 19 .
3. Posadzić dziecko w foteliku.

11

21

4. Zadbać o to, aby plecy dziecka
opierały się o oparcie fotelika.
5. Złączyć ze sobą oba zatrzaski
klamry 20 i zazębić je, zanim
zostaną włożone do klamry
uprzęży 21 — powinno być
słyszalne kliknięcie.
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12. Aby naprężyć uwięź górną 13 , należy zmniejszyć luz, przeciągając wolny koniec paska przez języczek metalowy 16
i wyrównując naprężenie pasków po obu stronach. Uwięź
górna jest poprawnie naprężona, kiedy zielony wskaźnik
naprężenia 18 wystaje na około 1 cm.
13. Wykonać czynności w rozdziale zabezpieczanie dziecka
uprzężą 5-punktową.

1 cm

18

A
B

07

20. Zadbać o to, aby odcinek pasa ukośnego siedzenia 11 przebiegał nad kością ramieniową dziecka, a nie przed szyją.
Wskazówka! Wysokość zagłówka 07 można nadal regulować
w pojeździe.
OSTRZEŻENIE! Odcinek pasa ukośnego siedzenia 11
musi przebiegać po przekątnej z tyłu. Przebieg pasa można
regulować nastawnym odchylaczem w pojeździe.
OSTRZEŻENIE! Odcinek pasa ukośnego siedzenia 11
nigdy nie może być skierowany do przodu w kierunku odchylacza pasa pojazdu.
W tym przypadku fotelik można używać tylko na tylnym
siedzeniu.
21. Naprężyć pas siedzenia pojazdu, pociągając odcinek pasa
ukośnego siedzenia 11 .

11

8. Potrząsnąć fotelikiem, aby mieć pewność, że jest bezpiecznie zamocowany, powtórnie sprawdzić zielone przyciski
zabezpieczające 04 , aby mieć pewność, że są całkowicie
zielone.
A
B
17

16

w poszukiwaniu tego znaku:
12. Aby naprężyć uwięź górną 13 , należy zmniejszyć luz, przeciągając wolny koniec paska przez języczek metalowy 16
i wyrównując naprężenie pasków po obu stronach. Uwięź
górna jest poprawnie naprężona, kiedy zielony wskaźnik
naprężenia 18 wystaje na około 1 cm.

1 cm

18

13. Posadzić dziecko w foteliku.
14. Wyciągnąć pas siedzenia pojazdu i przeprowadzić go przed
dzieckiem do klamry 29 siedzenia pojazdu.
29

28

11

16. Umieścić odcinek ukośny pasa siedzenia 11 i odcinek pasa
biodrowego 28 z boku klamry 29 pasa siedzenia pojazdu
pod oparciem pod łokieć i w jasnoczerwonej prowadnicy 23
pasa fotelika.
OSTRZEŻENIE! Klamra pasa siedzenia pojazdu 29 nie
może znajdować się między jasnoczerwoną prowadnicą
pasa 23 i oparciem pod łokieć.
17. Umieścić pas biodrowy 28 w jasnoczerwonym zacisku
SecureGuard 46 .
OSTRZEŻENIE! Nie umieszczać odcinka ukośnego pasa
siedzenia 11 w jasnoczerwonym zacisku SecureGuard 46 .

Aby wyjąć fotelik dziecięcy, wykonywać czynności, jak w rozdziale 8.

28

OSTRZEŻENIE! Nie poskręcać pasa.
15. Włożyć języczek klamry w klamrę siedzenia pojazdu 29
i zatrzasnąć.

11

28 46

23

22. Docisnąć poduszkę SICT A do obu punktów mocowania
SICT B z boku fotelika od strony drzwi pojazdu i zaczepić
prowadnicę pasa SICT A .
OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że między poduszką SICT A
a drzwiami pojazdu jest odstęp około 5 mm,
aby zapobiec odciskom i innego rodzaju
uszkodzeniom tapicerki drzwi.

7. INSTRUKCJE PIELĘGNACJI
Aby zapewnić pełny efekt ochronny fotelika:

►W
► razie wypadku o prędkości zderzenia powyżej 10 km/h istnieje możliwość, że fotelik
dozna uszkodzenia, ale nie musi to być natychmiast zauważalne. W takim przypadku
fotelik należy wymienić.
Utylizować go w sposób właściwy.
►Regularnie
►
sprawdzać wszystkie istotne części pod względem uszkodzenia. Szczególnie dbać o to, aby elementy mechaniczne były w dobrym stanie.
►Aby
►
zapobiec uszkodzeniom, dbać o to by fotelik nie zakleszczył się między twardymi
przedmiotami (drzwi samochodu, prowadnice siedzenia itd.).
►Zawsze
►
najpierw sprawdzać, czy fotelik nie został uszkodzony (np. w razie upuszczenia).
►Nigdy
►
nie smarować ani nie oleić części fotelika.
►Aby
►
zapewnić właściwą ochronę dziecka, fotelik ADVANSAFIX III SICT należy zamocować i używać go zgodnie z tą instrukcją.
Utylizacja opakowania

Pojemnik na tekturę

Pokrycie

Odpady technologiczne, utylizacja termiczna

Części plastykowe

Zgodnie z etykietą na wyznaczonym pojemniku

Części metalowe

Pojemnik na złom metali

Paski uprzęży

Pojemnik na poliester

Klamra i zatrzask

Odpady technologiczne

9. Wyjąć uwięź górną 13 i odciągnąć języczek metalowy 16 od
paska w celu jego przedłużenia, pociągnąć uwięź górną 13
za haczyk zatrzasku 17 , aż utworzy kształt V.
10. Przeprowadzić uwięź górną 13 po lewej i prawej stronie za
zagłówek pojazdu.

11. Zaczepić haczyk zatrzasku 17 w punkcie zamocowania
uwięzi górnej, zalecanym w instrukcji użytkownika pojazdu.
OSTRZEŻENIE! Zadbać o to, by nie korzystać z haczyka na
bagaż zamiast punktu górnej uwięzi. Obejrzeć pojazd

17

23

14. Docisnąć poduszkę SICT A do obu punktów mocowania
SICT B z boku fotelika od strony drzwi pojazdu i zaczepić
prowadnicę pasa SICT A .
OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że między poduszką SICT
A a drzwiami pojazdu jest odstęp około
5 mm, aby zapobiec odciskom i innego
rodzaju uszkodzeniom tapicerki drzwi.

11

19. Wprowadzić odcinek pasa ukośnego siedzenia 11 do ciemnoczerwonego uchwytu 30 pasa zagłówka 07 , aż będzie
leżał całkowicie w tym uchwycie 30 , nieposkręcany.
Wskazówka! Jeżeli uchwyt pasa 31 kryje się w oparciu 30 ,
można ustawić zagłówek 07 do góry. Teraz można łatwo włożyć
odcinek pasa ukośnego siedzenia 11 . Teraz przywrócić prawidłową wysokość zagłówka 07 , jak w rozdziale 5.3.

04

OSTRZEŻENIE! Paski uprzęży 27 muszą być ustawione
możliwie nisko na biodrach dziecka.
8. Pociągnąć poduszki naramienne 19 , aby sprawdzić, czy są
ułożone prawidłowo.

Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą samochodem sprawdzać,
czy...
►fotelik
►
jest zaczepiony po obu stronach na ramionach blokujących ISOFIT 15
w punktach mocowania ISOFIX 01 oraz czy oba zielone przyciski zabezpieczające 04
są całkowicie zielone;
►fotelik
►
dziecięcy jest pewnie zainstalowany w pojeździe;
►poduszka
►
SICT A jest zamocowana i używana prawidłowo;
►uwięź
►
górna 13 jest mocno naprężona nad oparciem siedzenia pojazdu i wskaźnik
naprężenia 18 jest zielony;
►paski
►
w foteliku są blisko ciała dziecka bez uciskania go;
►paski
►
naramienne 08 są prawidłowo wyregulowane i nie są skręcone;
►poduszki
►
naramienne 19 są na tym samym poziomie, co ramiona dziecka;
►zatrzaski
►
klamry 20 są zazębione w klamrze uprzęży 21 .
Ostrzeżenie: Jeżeli dziecko próbuje otworzyć przyciski zabezpieczające 04 lub
klamrę uprzęży 21 , zatrzymać się przy najbliższej sposobności. Sprawdzić, czy
fotelik jest prawidłowo zamocowany i zadbać o prawidłowe zabezpieczenie dziecka.
Poinstruować dziecko o możliwych zagrożeniach.
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1. Upewnić się, czy 5-punktowa uprząż fotelika została usunięta, a zacisk SecureGuard jest prawidłowo zainstalowany
(patrz rozdział 09).
2. Wykonać czynności, jak w rozdziale 5.1.
3. Wykonać czynności, jak w rozdziale 5.3.
4. Upewnić się, że uwięź górna 13 jest ułożona na foteliku.
W przeciwnym razie wyjąć górną uwięź 13 z kieszeni 14
i ułożyć na siedzeniu fotelika.
5. Umieścić fotelik na siedzeniu pojazdu, zwrócony w kierunku jazdy.
6. Chwycić fotelik dwiema rękami i wsunąć oba ramiona
blokujące 15 w prowadnice 02 , aż ramiona zatrzasną się
w odpowiednim położeniu po obu stronach.
Zielone przyciski zabezpieczające 04 muszą teraz być
widoczne po obu stronach.
OSTRZEŻENIE! Ramiona blokujące są prawidłowo zazębione tylko wtedy, gdy oba przyciski zabezpieczające 04 są
całkowicie zielone.
7. Dopchnąć siedzisko fotelika do oparcia, wywierając mocny,
równy nacisk po obu stronach.

6. Pociągnąć za paski naramienne 11 , aby wyeliminować luz
odcinka biodrowego, dzięki czemu uprząż będzie leżeć
płasko.
7. Ciągnąć za pasek regulacyjny 09 , aż uprząż będzie leżeć
płasko na ciele dziecka i blisko niego.
OSTRZEŻENIE! Ciągnąć pasek regulacyjny 09 prosto
(nie w górę ani nie w dół).

19

OSTRZEŻENIE! Zadbać o to, by nie korzystać z haczyka
na bagaż zamiast punktu górnej uwięzi. Obejrzeć pojazd

07

ZABEZPIECZANIE DZIECKA UPRZĘŻĄ 5-PUNKTOWĄ

04

Prawidłowo wyregulowany zagłówek 07 zapewnia optymalną
ochronę dziecka w foteliku:
Zagłówek 07 musi być wyregulowany tak, aby paski naramienne 08 były na tej samej wysokości, co ramiona dziecka.
OSTRZEŻENIE! Paski naramienne 08 nie mogą przebiegać
za dzieckiem ani na wysokości jego uszu bądź powyżej nich.

38

13

27

5.2 Regulacja zagłówka z 5-punktową uprzężą

08

1. Upewnić się, czy 5-punktowa uprząż fotelika jest zainstalowana poprawnie, a zacisk SecureGuard nie jest zainstalowany (patrz rozdział 10).
2. Wykonać czynności, jak w rozdziale 5.1.
3. Wykonać czynności, jak w rozdziale 5.2.
4. Upewnić się, że uwięź górna 13 jest ułożona na foteliku.
W przeciwnym razie wyjąć górną uwięź 13 z kieszeni 14
i ułożyć na siedzeniu fotelika.
5. Umieścić fotelik na siedzeniu pojazdu, zwrócony w kierunku
jazdy.
6. Chwycić fotelik dwiema rękami i wsunąć oba ramiona blokujące 15 w prowadnice 02 , aż ramiona zatrzasną się w odpowiednim położeniu po obu stronach. Zielone przyciski zabezpieczające 04 muszą teraz być widoczne po obu stronach.
OSTRZEŻENIE! Ramiona blokujące są prawidłowo zazębione tylko wtedy, gdy oba przyciski zabezpieczające 04 są
całkowicie zielone.
7. Dopchnąć siedzisko fotelika do oparcia, wywierając mocny,
równy nacisk po obu stronach.

30

Mocowanie ISOFIT + uwięź górna + pas pojazdu

GRUPA 1 (9–18 kg)

05 04

07

GRUPA 2 (15–25 kg)
GRUPA 3 (22–36 kg)

18. Umieścić odcinek pasa biodrowego 28 po drugiej stronie
fotelika w jasnoczerwonej prowadnicy pasa 23 .
OSTRZEŻENIE! Odcinek pasa biodrowego 28 musi leżeć
możliwie nisko nad biodrami dziecka po obu stronach.

Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą samochodem sprawdzać,
czy...
►fotelik
►
jest zaczepiony po obu stronach na ramionach blokujących ISOFIT 15
w punktach mocowania ISOFIT 01 oraz czy oba zielone przyciski zabezpieczające 04
są całkowicie zielone;
►fotelik
►
jest bezpiecznie zamocowany;
►poduszka
►
SICT A jest zamocowana i używana prawidłowo;
►uwięź
►
górna 13 jest mocno naprężona nad oparciem siedzenia pojazdu i wskaźnik
naprężenia 18 jest zielony;
►odcinek
►
28 pasa biodrowego przebiega przez jasnoczerwone prowadnice pasa 23
po obu stronach poduszki siedzenia;
►odcinek
►
pasa biodrowego 28 przebiega przez jasnoczerwony zacisk SecureGuard
46 ;
►odcinek
►
pasa ukośnego siedzenia 11 po stronie klamry pasa siedzenia pojazdu 29
także przebiega przez jasnoczerwoną prowadnicę pasa 23 poduszki siedzenia;
►odcinek
►
pasa ukośnego siedzenia 11 przebiega przez ciemnoczerwony uchwyt pasa
30 zagłówka;
►odcinek
►
pasa ukośnego siedzenia 11 przebiega po przekątnej z tyłu;
►paski
►
są naprężone nieskręcone;
►klamra
►
pasa siedzenia pojazdu 29 nie może znajdować się między jasnoczerwoną
prowadnicą pasa 23 i oparciem pod łokieć.
OSTRZEŻENIE! Jeżeli dziecko próbuje otworzyć przyciski zabezpieczające 04 lub
klamrę uprzęży 21 bądź próbuje przełożyć odcinek pasa ukośnego siedzenia 11
przez jasnoczerwony zacisk SecureGuard 46 , należy zatrzymać się przy najbliższej
sposobności. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany i zadbać o prawidłowe zabezpieczenie dziecka. Poinstruować dziecko o możliwych zagrożeniach.

Aby wyjąć fotelik dziecięcy, wykonywać czynności, jak w rozdziale 8.

8. ZDEJMOWANIE FOTELIKA
 STRZEŻENIE! Wyjmować fotelik z pojazdu. Fotelika nie wolno transportować
O
w samochodzie, jeżeli nie jest prawidłowo zabezpieczony.

Odczepianie/mocowanie poduszki SICT

Aby odczepić poduszkę SICT A , należy nacisnąć dwa punkty mocowania SICT B
i zdjąć poduszkę SICT A z fotelika. Poduszkę SICT A można ponownie zamocować
do fotelika.

Grupa 1 (ISOFIT i uwięź górna)

1. A
 by zwolnić mocowanie ISOFIT, ścisnąć ze sobą zielony przycisk zabezpieczający
i czerwony przycisk zwalniania, najpierw po jednej stronie, potem po drugiej.
2. Aby zwolnić mocowanie uwięzi górnej, poluzować pas, podnosząc języczek metalowy regulatora od pasa. Następnie odczepić sprężynę punktu mocowania.
3. Wsunąć ramiona blokujące ISOFIT do skorupy fotelika i umieścić osłonę łącznika na
ISOFIX.

Grupa 2 i grupa 3 (ISOFIT i uwięź górna)

1. Zwolnić klamrę siedzenia pojazdu, jeżeli jest używana do mocowania fotelika.
2. Aby zwolnić mocowanie ISOFIT, ścisnąć ze sobą zielony przycisk zabezpieczający
i czerwony przycisk zwalniania, najpierw po jednej stronie, potem po drugiej.
3. Aby zwolnić mocowanie uwięzi górnej, poluzować pas, podnosząc języczek
metalowy regulatora od pasa. Następnie odczepić sprężynę punktu mocowania.
4. Wsunąć ramiona blokujące ISOFIT do skorupy fotelika i umieścić osłonę łącznika na
ISOFIX.

1. UWAGI OGÓLNE NA TEMAT
BEZPIECZEŃSTWA

3. APROBATA

2. UŻYCIE W POJEŹDZIE

Poświęcić chwilę na przeczytanie tej instrukcji i zawsze trzymać ją

w wyznaczonej kieszeni fotelika.

Dla ochrony wszystkich pasażerów pojazdu
W sytuacji zatrzymania awaryjnego lub wypadku, osoby bądź przedmioty,
które nie są prawidłowo zabezpieczone w samochodzie, mogą powodować
obrażenia innych pasażerów pojazdu. Z tego powodu zawsze sprawdzać, czy:
• oparcia siedzeń pojazdu są zablokowane (tzn. czy zatrzask na tylnym siedzeniu składanym jest zazębiony);
• wszystkie przedmioty ciężkie lub o ostrych krawędziach (np. na półce) są
zabezpieczone w pojeździe;
• wszystkie osoby w pojeździe mają zapięte pasy;
• fotelik dziecięcy jest zawsze zabezpieczony w samochodzie przez zaczepy
ISOFIX, uwięź górną i pas 3-punktowy nawet, gdy nie ma w nim dziecka.
Dla ochrony dziecka
• Im bardziej uprząż przylega do ciała dziecka, tym dziecko jest bezpieczniejsze.
• Nigdy nie zostawiać dziecka w foteliku w pojeździe bez nadzoru.
• Użycie na tylnym siedzeniu:
Przesunąć przednie siedzenie dostatecznie daleko do przodu, aby nóżki
dziecka nie mogły uderzyć w oparcie (zapobieganie ryzyku obrażeń ciała).
• Fotelik może się nagrzać pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Ostrzeżenie: Skóra dziecka jest delikatna i może w wyniku tego
doznać urazu. Jeżeli fotelik nie jest aktualnie używany, chronić go przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
• Pozwalać dziecku na wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego tylko od
strony chodnika.
• Zatrzymać się podczas długiej podróży, aby zapewnić dziecku możliwość ruchu.

Prosimy o przestrzeganie instrukcji o systemach fotelików samochodowych, opisanych w podręczniku pojazdu.

W kierunku jazdy

Tak

Przeciwnie do kierunku jazdy

Nie 1)

z pasem 2-punktowym (pas pojazdu)

NIE

Gościnnie na siedzeniach:
Mocowania ISOFIX (między powierzchnią siedzenia
i oparciem), punkty mocowania uwięzi górnej (na
przykład na półce bagażowej, na podłodze lub za
oparciem) i 3-punktowe pasy (pas pojazdu)

Testowany i certyfikowany wg
ECE* R 44/04

FOTELIK
Britax

Fotelika można używać we wszystkich pojazdach wyposażonych w systemy mocowania ISOFIX, systemy zaczepiania uwięzi górnej oraz pas 3-punktowy (patrz
lista typów). Więcej informacji o systemie ISOFIX, punktach mocowania uwięzi
górnej i mocowaniu za pomocą pasa 3-punktowego można znaleźć w podręczniku
użytkownika pojazdu. W podręczniku użytkownika zawarto też informacje o tym,
które siedzenia są przystosowane do fotelików dziecięcych w klasach wagowych
9–18 kg, 15–25 kg, 22–36 kg.
Fotelika samochodowego można używać następujący w sposób:

4. OBSŁUGA I KONSERWACJA

ADVANSAFIX III SICT

Grupa

Waga ciała

1

9 do 18 kg

2

15 do 25 kg

3

22 do 36 kg

*ECE = norma europejska w zakresie sprzętu ochronnego dla dzieci

Fotelik samochodowy został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany według
wymogów Normy Europejskiej dla sprzętu ochronnego dla dzieci (ECE R 44/04). Znak
testowy E (w kółku) i numer certyfikatu są umieszczone na pomarańczowej nalepce
certyfikatu (nalepka na foteliku).
• W razie jakichkolwiek modyfikacji fotelika certyfikat zostanie unieważniony.
• Fotelika ADVANSAFIX III SICT należy używać wyłącznie do zabezpieczania dziecka w
pojeździe. Nie wolno go używać jako fotelika ani zabawki w domu.

Obsługa klamry uprzęży
Sprawą zasadniczą dla bezpieczeństwa dziecka jest to, by klamra uprzęży działała
prawidłowo. Niewłaściwe działanie klamry uprzęży jest zwykle spowodowane nagromadzeniem się brudu lub ciał obcych. Nieprawidłowe działania mogą być następujące:
• Zatrzaski klamry są wyrzucane tylko powoli po naciśnięciu czerwonego przycisku
zwalniania.
• Zatrzaski klamry nie blokują się na miejscu (tzn. są ponownie wyrzucane, jeżeli się je
wepchnie).
• Zatrzaski klamry zazębiają bez słyszalnego „kliknięcia”.
• Podczas wkładania zatrzasków klamry wyczuwalny jest opór.
• Klamra otwiera się dopiero po mocnym naciśnięciu przycisku.
Środek zaradczy
Przemyć klamrę uprzęży tak, aby na powrót działała poprawnie:

(Prosimy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju)

1) Użycie na siedzeniu pojazdu zwróconym wstecz (np. van lub mikrobus) jest dozwolone tylko wtedy, jeżeli jest ono zaaprobowane także do korzystania przez dorosłych.
Fotelika nie wolno ustawiać tam, gdzie byłby w zasięgu poduszki powietrznej.

Grupa

Metoda instalacji

Instalacja dziecka

2) Pas bezpieczeństwa musi mieć aprobatę wg ECE R 16 lub porównywalnej normy
(patrz etykieta testu na pasie z symbolem „E” lub „e” w kółku).

Rozdział
Podręcznika
użytkownika

1 (9–18 kg)

ISOFIX + uwięź górna

z uprzężą 5-punktową

A

3) W razie przedniej poduszki powietrznej: Przesunąć siedzenie pasażera daleko wstecz,
stosując się do instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika pojazdu.

2 (15–25 kg)

ISOFIT + uwięź górna

Pas pojazdu

B

3 (22–36 kg)

Aby chronić pojazd
Niektóre siedzenia samochodowe, wykonane z delikatniejszych materiałów
(np. welur, skóra itp.) mogą przejawiać oznaki zużycia, gdy używane są foteliki
samochodowe. Aby zapewnić optymalną ochronę pokryć siedzeń, zaleca
się stosowanie ochraniacza: BRITAX Car Seat Protector, który jest dostępny
wśród licznych akcesoriów.

ISOFIT + uwięź górna

Pas pojazdu

35
33

20
32

21

34

 tworzyć klamrę uprzęży 21 (nacisnąć czerwony przycisk).
O
Otworzyć zaczep Velcro na poduszce pachwinowej 32 i wyjąć ją z osłony.
Umieścić skorupę fotelika w pozycji leżącej.
Chwycić płytkę metalową 33 od dołu i obrócić ją w pozycję pionową.
Przesunąć płytkę metalową 33 przez szczelinę 34 .
Wyjąć klamrę uprzęży 21 .
Moczyć klamrę uprzęży 21 w ciepłej wodzie z płynem do mycia przynajmniej przez
godzinę.
8. Następnie wypłukać ją i starannie wysuszyć.

B

Zdejmowanie osłony
A) Zagłówek

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

Fotelik ADVANSAFIX III SICT został zaaprobowany do jednej metody mocowania:

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie zdejmować zatrzasków klamry 20 z pasków.
• Poduszki naramienne można prać w letniej wodzie z mydłem.

Czyszczenie klamry uprzęży

Ryzyko obrażeń ciała związanych z nieautoryzowanymi modyfikacjami.
Nieautoryzowane modyfikacje techniczne mogą osłabić właściwości ochronne fotelika
lub spowodować ich całkowitą utratę.
• Nie wprowadzać modyfikacji technicznych fotelika.
• Używać fotelika tylko w sposób opisanych w tej instrukcji użytkownika.

Tak 2) 3)

OSTRZEŻENIE! Nie wolno używać fotelika bez osłony.
• O
 słonę można zdjąć i wyprać w pralce przy użyciu łagodnego środka czyszczącego
i cyklu dla wyrobów delikatnych (30°C). Przestrzegać instrukcji podanych na metce
osłony.
• Części z tworzywa sztucznego (w tym zacisk SecureGuard) można myć wodą z mydłem. Nie używać agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników).
• Uprzęże można prać w letniej wodzie z mydłem.

1. Przesunąć zagłówek fotelika w górne położenie.
2. 	
Zdjąć szew elastyczny osłony 35 z haczyków z tyłu zagłówka i zdjąć ją z niego.
B) Osłona
1. Odczepić haczyki na dolnej stronie.
2. Odczepić haczyki umieszczone na górnej stronie z tyłu.
3. Odczepić pętlę elastyczną po obu stronach z prowadnic pasa.
4. Otworzyć dwa napinacze z tworzywa sztucznego z tyłu osłony.
5. Zdejmij osłonę.
Ponowne mocowanie osłony:
Po prostu wykonuj czynności w odwrotnej kolejności.

Czyszczenie

 STRZEŻENIE! Nigdy nie używać fotelika mocowanego sposobem A bez prawiO
dłowo zainstalowanej klamry. Zadbać o to, aby płytka metalowa 33 była prawidłowo
zainstalowana.

 STRZEŻENIE Stosować tylko oryginalne osłony zamienne firmy Britax, gdyż staO
nowią integralną część fotelika, która odgrywa istotną rolę w prawidłowym działaniu
systemu. Osłony zamienne fotelika są dostępne u sprzedawcy.

 STRZEŻENIE! Sprawdzić, czy paski uprzęży nie są poskręcane i czy zostały praO
widłowo włożone w szczeliny na osłonie.

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

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

09. ZDEJMOWANIE 5-PUNKTOWEJ UPRZĘŻY I PONOWNE MOCOWANIE ZACISKU SECUREGUARD
10

08

19

40
41

10

19

26

08
39

38

08

1. Umieścić kieszeń 14 z przodu na siedzeniu.
2. Maksymalnie poluzować uprząż 5-punktową 38 fotelika.
Oparcie tylne fotelika:
3. 	
Nacisnąć przycisk regulatora wysokości paska naramiennego 10 z tyłu skorupy
fotelika i przechylić regulator wysokości 10 do siebie.
4. 	Przesunąć regulator wysokości paska naramiennego 10 w pozycję górną i zablokować w tej pozycji, zwalniając przycisk regulatora.
5. 	Maksymalnie poluzować uprząż 5-punktową 38 fotelika. Odczepić paski naramienne 08 z tyłu fotelika od elementu łączącego 39 .
6. Umieścić element łączący 39 w przegródce.

33

47

46

32

34

40

09

39

42

42

21

7. 	
Przeciągnąć pod dwiema poduszkami naramiennymi 19 dwa paski naramienne 08
do przodu przez szczeliny 40 (przód fotelika).
8. 	
Zsunąć pętle pasów z przedłużaczy z tworzywa sztucznego 41 regulatora wysokości paska naramiennego 10 .
Oparcie przednie fotelika:
9. Wyciągnąć maksymalnie pasek regulacyjny 09 .
10. Schować pasek regulacyjny w obudowie regulatora 26 .
11. Przeciągnąć poduszki naramienne 19 do przodu przez szczeliny 40 .
12. Zdjąć poduszki naramienne 19 z pasków naramiennych 08 i włożyć je do kieszeni
z tyłu fotelika.

14

21

08

43

44

13. O
 tworzyć klamrę uprzęży 21 (nacisnąć czerwony przycisk).
14. Podnieść dolną część tylnej osłony w górę i umieścić ją nad zagłówkiem.
15. Otworzyć lewy i prawy zatrzask 42 w dolnej części osłony 43 i unieść osłonę do
przodu. Przesunąć zatrzaski klamry 20 w dół w odpowiednie przegródki do przechowywania.
16. Zwinąć paski naramienne 08 i włożyć je do przegródek do przechowywania.
17. Umieścić dwie części osłony z tyłu i zablokować zatrzaski 42 po lewej i po prawej
stronie z tyłu osłony.

21

9 – 36 kg
9 m ~ 12 lat

34

18. U
 nieść uchwyt nachylenia i pociągnąć za przód fotelika, aby ustawić go w pozycję
maksymalnego nachylenia.
19. Wyciągnąć pasek elastyczny 44 nad klamrą uprzęży 21 .
20. Chwycić płytkę metalową 33 od dołu i obrócić ją w pozycję pionową.
21. Popchnąć do góry płytkę metalową 33 i przesunąć ją przez szczelinę 34 .
22. Wyjąć klamrę uprzęży 21 z poduszką pachwinową 32 i włożyć ją do kieszeni 14 .

23. Wyjąć zacisk SecureGuard 46 z kieszeni i ustawić płytkę metalową 47 w pionie.
Wepchnąć ją do skorupy fotelika od góry węższą stroną skierowaną ku górze
przez szczelinę pasa 34 znajdującą się najbliżej użytkownika.
24. Upewnić się, zaglądając pod spód fotelika, że płytka metalowa zacisku SecureGuard 47 jest ustawiona poziomo, a także sprawdzić poprawność mocowania,
pociągając kilka razy zacisk SecureGuard 46 .

ADVANSAFIX III SICT

PL

Instrukcja użytkownika

10. PONOWNE MOCOWANIE 5-PUNKTOWEJ UPRZĘŻY I ZDEJMOWANIE ZACISKU SECUREGUARD
34

b

42

42

46

32

47
14

1. C
 hwycić płytkę 47 metalową SecureGuard od dołu i obrócić ją w pozycję
pionową.
2. 	
Popchnąć do góry płytkę metalową 47 i przesunąć ją przez szczelinę 34 .
3. Wyjąć zacisk SecureGuard 46 i włożyć ją do kieszeni 14 .

07
12

43

14
08 20

4. Ś
 cisnąć uchwyt regulacyjny 12 z tyłu zagłówka 07 i popchnąć zagłówek w dolne
położenie.
5. Zwolnić uchwyt regulacyjny 12 , aby zablokować na miejscu.
6. Unieść dolną część osłony zagłówka i umieścić ją nad zagłówkiem.
7. 	
Otworzyć lewy i prawy przycisk w dolnej części osłony 43 i położyć osłonę w miejscu siedzenia.
8. Wyjąć paski naramienne 08 i zatrzaski klamry 20 z przegródki do przechowywania
47 i rozwinąć te paski.
9. Złożyć w tył dwie części osłony i zamknąć lewy i prawy zatrzask 42 na dolnej części
osłony.

21

08

21
20

a
21

19
33

44

40

19

08
32

Jeżeli fotelik nie ma być w najbardziej rozłożonej pozycji:
Wciśnij uchwyt nachylenia tak, by siedzenie było w pozycji najbardziej pionowej.
10. Unieść klamrę uprzęży 21 i poduszki naramienne 19 z kieszeni 14 z tyłu fotelika.
11. Ponowne mocowanie klamry uprzęży 21 i poduszki pachwinowej 32 : pociągnąć pasek
elastyczny 44 w miejscu siedzenia ku sobie. Użyć szczeliny pasa najbliżej oparcia a .
12. Wyjąć klamrę uprzęży 21 i ustawić płytkę metalową 33 w pionie. Wepchnąć ją do
skorupy fotelika od góry węższą stroną skierowaną ku górze przez szczelinę pasa
a znajdującą się najbliżej użytkownika.
13. Upewnić się, zaglądając pod spód fotelika, że płytka metalowa 33 jest ustawiona
poziomo, a także sprawdzić poprawność mocowania, pociągając kilka razy klamrę
uprzęży 21 .

21

14. Złączyć ze sobą oba zatrzaski klamry 20 i zazębić je, zanim zostaną włożone do
klamry uprzęży 21 — powinno być słyszalne kliknięcie.
OSTRZEŻENIE! Pasy biodrowe nie mogą być skręcone ani zamienione.
15. Wciągnąć poduszki naramienne 19 na paski naramienne 08 we właściwej orientacji,
jak pokazano, upewniając się, że nie są skręcone. Ustawić dwie pętle pasków naramiennych 08 i pętle pasków poduszek naramiennych 19 .
16. Przeciągnąć paski naramienne 08 i pętle pasków poduszek naramiennych 19 przez
szczeliny 40 .
Wskazówka: Złożyć tylną część osłony.

08
09

19
41

10

39

2000026067 16/06

47

39

17. Wsunąć pętle pasków poduszek naramiennych 19 na przedłużacze z tworzywa
sztucznego 41 regulatora wysokości paska naramiennego 10 . Wskazówka: Pętle
pasków poduszek naramiennych powinny być pętlą dolną.
18. Złóż górną część osłony w dół.
OSTRZEŻENIE! Paski naramienne 08 nie mogą być skręcone ani zamienione.
19. Wyjąć element łączący 39 z przegródki z tyłu fotelika.
20. Zaczepić paski naramienne 08 z tyłu na elemencie łączącym 39 . Lewą pętlę na
lewym ramieniu elementu łączącego, zaś prawą — na ramieniu prawym.
21. Ciągnąć powoli za pasek regulacyjny 09 i równocześnie wpychać element łączący
39 między tylne oparcie i przegródkę tego elementu.

www.britax.com

