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Bruksanvisning
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9 kg - 18 kg

~9 M til 4 Å

2. INNLEDNING
Vi gleder oss over at vår KING II/ATS/LS trygt kan følge barnet ditt gjennom 
en ny fase i livet.

For å beskytte barnet ditt korrekt må KING II/ATS/LS alltid brukes 
og installeres som beskrevet i disse anvisningene.

Hvis du har flere spørsmål om bruken, kan du gjerne ta kontakt med oss:
BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany

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

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

T.: +44 (0) 1264 333343   
F.: +44 (0) 1264 334146 
E.: service.uk@britax.com 
www.britax.com

Disse anvisningene bruker følgende symboler som er angitt nedenfor: 

Symbol Nøkkelord Forklaring
FARE! Fare for alvorlig personskade

ADVARSEL! Fare for mindre personskade

FORSIKTIG! Fare for materiell skade 

 RÅD: Nyttige merknader 

Anvisninger som følger en bestemt rekkefølge er nummerert.
Eksempel: 
1. Trykk knappen...

21

22

Farger til belteføringer
For å kunne skille bedre, er de to bil setebelte-
ne fremhevet i forskjellige farger. Det diagonale 
setebeltet 21  i mørkerød og bekkenbeltet 22  i 
lyserødt. Fargen til belteføringene på barnese-
tet følger samme fargeskjema. 

4. PLEIE OG VEDLIKEHOLD

3. SERTIFISERING /BRUKSIDE I

5. DEMONTERING OG AVFALLHÅNDTERING

1. PRODUKTOVERSIKT

AVFALLSHÅNDTERING:
Følg forskriftene for avfallshåndtering i landet ditt..

Avfallshåndtering av forpakning Container for pappkasser

Setetrekk Restavfall, termisk utnyttelse

Plastdeler I henhold til merkingen til den 
tilsvarende containeren

Metalldeler Container for metall

Belteseler Container for polyester

Spenne og tunge Restavfall

Batterier Container for batterier 

FJERNING:

FRIGJØRE BARNET DITT:
1. For å frigjøre barnet ditt, trykk den røde låseknappen til 5-punkts

beltespennen 12 .

1. Lås opp bilens setebeltelås 20  og løsne belteselene.
2. Hekt av den diagonale beltedelen 21  fra den øvre belteføringen 01 .
3. For å åpne skallet: trykk på en av de gråe låseknappene 03  samtidig som

trekker seteskallet 02  så langt forover som mulig.
4. Fjern den diagonale delen  21  og bekkenbelte delen 22  fra de lyserøde

nedre belteføringene 04  .
5. Hold seteskallet 02  med en hånd mens du trekker den gråe justeringsspa-

ken 05  forover med den andre hånden.
6. For å lukke skallet: vipp seteskallet 02  mot setebasen 06  over begge

låseposisjoner.
 ADVARSEL! For å unngå personskade må du fjerne hånden din fra den 
gråe justeringsspaken 05 , straks du kommer over de to låseposisjonene. 

7. Trykk seteskallet 02  med begge hender mot setebasen 06  til den er
ordentlig låst.

BRITAX RÖMER 
Barnesete

Testing og sertifisering
I henhold til ECE* R 44/04

*ECE = europeisk standard for sikkerhetsutstyr for barn

Gruppe Kroppsvekt
KING II/ATS/LS I 9 til 18 kg

Barnesetet er konstruert, testet og sertifisert i henhold til kravene i den europeiske 
standarden for sikkerhetsutstyr for barn (ECE R 44/04). Godkjenningsstempelet E 
(i en sirkel) og godkjenningsnummeret sitter på den oransje godkjenningsetiketten 
(klistremerke på barnesetet).

 FARE!    Denne godkjenningen vil bli ugyldig hvis du foretar endringer på bar-
nesetet. Kun produsenten har lov til å foreta endringer på barnesetet.

 FARE!   Aldri sikre barnet eller barnesetet med et 2-punkts belte. Hvis du kun 
fester barnet i barnesetet med et 2-punkts belte, kan dette i tilfelle av 
en ulykke føre til alvorlige personskader på barnet ditt, og muligens 
føre til døden.

Følg instruksjonene for bruk av barnesikringsutstyr som er beskrevet i bruksanvisningen til 
bilen. Setet kan brukes i alle biler med 3-punkts belte. 
Du finner informasjon for seter som er godkjent som barnesikringsutstyr for vektklassene  
9 til 18 kg  i bruksanvisningen til bilen. 
Du kan bruke ditt barnesete som følger:

I kjøreretningen ja

Mot kjøreretningen nei 1)

med 2-punkts belte nei

med 3-punkts belte2) ja

på fremre passasjersete ja 3)

på ytre baksete ja

på midtre baksete (med 
3-punkts belte)

ja 4)

1) Bruk er tillatt på et bakovervendt sete (f.eks i en varebil eller minibuss) bare 
hvis bilsetet også er godkjent for bruk av voksne. Setet kan ikke brukes i virkeområdet til
en airbag.
2) Sikkerhetsbeltet skal være godkjent med ECE R 16 eller en tilsvarende standard (se test-
merket på beltet med en "E" eller "e" i en sirkel).
3) Hvis det finnes en airbag foran: Skyv bilsetet langt tilbake og følg anvisningene i bilens 
brukerhåndbok.
4) Kan ikke brukes hvis bilsetet kun er utstyrt med et 2-punkts belte.

9 - 18 kg

Fjerning av trekket
Løsne belteselene så langt som mulig.
1. Åpne opp beltespennen 12  (trykk den røde knappen).
2. Fjern trekket på hodestøtten 09  .

3. Åpne trykknappene 29 på venstre og høyre side av den
bakre delen av trekket.

4. Hekt av den elastiske sømmen til trekket under kanten
på seteskallet.

RÅD: Start på sidene til seteskallet.
5. Trekk trekket opp og over den skrå kanten på stroppjus-

teringen.
6. Før beltelåsen 12  og enden av selen ut av trekket.
7. Dra trekket oppover og fjern det over hodestøtten 09 .

Trekket kan nå vaskes. Vennligst følg
anvisningene på trekkets vaskeetikett.

Monter på trekket på nytt
Gå frem i omvendt rekkefølge for å ta på trekket.

09

29

12

Vennligst sørg for at du kun bruker ekte BRITAX RÖMER reserve setetrekk, siden 
setetrekket er en integrert del av barnesetet og spiller en viktig rolle i å sikre at 
systemet fungerer riktig. Reserve setetrekk kan bestilles hos din forhandler.
• Trekket kan tas av og vaskes ved å bruke vaskemaskinens program for finvask

(30°C). Vennligst følg anvisningene på trekkets vaskeetikett.
• Plastdelene kan rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk aggressive rengjørings-

midler (som løsningsmidler).
 FARE! Barnesetet må ikke brukes uten setetrekket.

Pleie av beltespennen
Det er avgjørende for sikkerheten til barnet ditt at beltespennen fungerer riktig.  

Funksjonsfeil på beltespennen forårsakes vanligvis på grunn av ansamling  
av smuss eller fremmedlegemer. Funksjonseil inkluderer følgende:

• Spenne smekklåsen løsnes sakte når den røde utløserknappen trykkes.
• Spenne smekklåsene vil ikke lenger låse seg fast (dvs. de løsnes igjen hvis du prøver 

å presse dem inn).
• Låsetappene går i lås uten et hørbart "klikk".
• Spenne smekklåsene er vanskelige å sette inn (du føler motstand).
• Spennen åpnes kun med ekstrem kraft.

Avhjelp: vask beltespennen slik at den fungerer riktig igjen.

25

12

12

27
26

rengjøring av beltelåsen
1. Åpne opp beltelåsen 12  (trykk den røde knappen).
2. Juster seteskallet 02  til en oppreist sitteposisjon.
3. Åpne opp borrelåsen på skrittputen 25  fjern den

og hold den.
4. Grip metallplaten 26  under sitteområdet  som

holder beltespennen 12  på setebasen og snu den
til en vertikal posisjon.

5. Skyv metallplaten 26  gjennom spalten 27 .
6. La beltespennen trekke 12  i varmt vann med opp-

vaskmiddel i minst en time. 
7. Rengjør og tørk beltespennen 12  grundig.
8. Skyv metallplaten 26  på høykant gjennom spalten

27  i trekket og setebasen.
9. Snu metallplaten med 26  90°

FARE! Trekk kraftig i beltespennen 12  for å sikre at
den er ordentlig festet.

10. Sett inn skrittputen 25  gjennom spalten 27
og sikre borrelåsen.

Rengjøring av passasjersensoren
1. Brett den nedre delen til trekket oppover.
2. Fjern smuss og støv i området til passasjersensoren 28

med en støvsuger.
 FARE! Passasjersensoren 28  må ikke komme 
i kontakt med vann. 

28



9.2 SPENNE FAST BARNET

Produktvariant KING II: 

Produktvariant KING II LS: 

 ADVARSEL! Trekk justeringsstroppen 16  rett 
forover (ikke oppover eller nedover)

1.  Trekk justeringsstroppen 16  til indikatorlyset 15  
lyser "grønt" og du kan høre en lyd. 

 ►Beltespenningen til barnesetet er nå aktivert og trek-
ker automatisk inn overflødig beltelengde innenfor et 
definert arbeidsområde.
 RÅD! Det grønne indikatorlyset 15  slås automatisk 

av etter noen sekunder, men systemet fortsetter  
å arbeide.   
Det er mulig å gjenta trinn 1 når som helst.

Barnesetet er utstyrt med et system som automatisk holder spenningen 
innenfor et definert arbeidsområde i selen straks det er blitt justert riktig, i 
tillegg med indikator og alarmfunksjoner. Systemet arbeider med en passas-
jersensor, det vil si hvis barnet ikke sitter i setet er indikatorlyset av. 

 FARE! Det automatiske selestrammesystemet og indikatoren og varsel-
funksjoner opererer innenfor grensene og er gjenstand for riktig bruk. De gir 
bare hjelp og erstatter ikke sikkerhetskontroller, anbefalinger eller krav eller 
opphever ansvaret for dem. Du må alltid ta fullt ansvar og med jevne mellom-
rom sjekke sikkerheten til barnet ditt.

Produktvariant KING II ATS: 

 FARE! Når indikatorlyset 15  lyser rødt er ikke 
barnet ditt riktig sikret eller det automatiske tilbake-
trekkingssystemet har nådd sin grense. Stopp ved 
neste mulighet og gjenta trinnene i kapittel  
"9.3 Sikre barnet ditt".

 RÅD! Hvis barnet ditt fortsatt er selt fast, kan alar-
men være en varsling om at det automatiske tilbaket-
rekkingssystemet er på slutten av arbeidsområdet. Du 
kan fortsatt ha en stramming langt utover din første 
installasjon, men den automatiske justeringen har stop-
pet. Du kan enten fullføre reisen (med jevnlig sjekk av 
barnet) eller stopp ved neste passende sted og trekk 
igjen i justeringsstroppen (uten å åpne selen) til grønt 
for å starte det automatiske tilbaketrekksystemetet på 
nytt, dette vil også tilbakestille alarmsystemet.

 RÅD! Du kan ta ut ditt sovende barn ved å trykke og 
holde av-knappen mens du åpner belteselen. 
 

  FARE! Når indikatorlyset 15  blinker rødt og grønt 
må batteriene skiftes.

Fold opp setetrekket og skumputen på sitteflaten og 
skift de to AAA batteriene i batterirommet 24 .

8. INSTALLASJON AV BARNESETET
1. Sett barnesetet vent i kjøreretningen til bilsetet. 
2. Trykk på en av de gråe låseknappene 03  samtidig som 

trekker seteskallet 02  så langt forover som mulig.
 FARE! Når du åpner eller lukker, må det ikke være 
noe mellom seteskallet 02  og setebasen 06 .  Du 
eller barnet ditt kan klemme fingrene og skade dem. 

3. Trekk ut setebeltet og plasser det mellom seteskallet 
02  og setebasen 06  gjennom de to nedre lyserø-
de belteføringene 04 .

 FARE! Sørg for at det diagonale setebeltet 21  og 
bekkenbeltet 22  ligger i begge de nedre lyserøde 
belteføringene 04   og at beltene ikke er vridd. 

4. Lås beltespennen i bil setespenne  20  med et 
"KLIKK". 

5. Stram den diagonale beltedelen 21  ved å trekke 
det diagonale beltet 21  kraftig på motsatt side på 
bilsetets beltespenne. 

6. Hold seteskallet 02  med en hånd mens du trekker 
den gråe justeringsspaken 05  forover med den 
andre hånden. Vipp seteskallet 02  mot setebasen 
06  over begge låseposisjoner. 

 ADVARSEL! For å unngå personskade må du fjer-
ne hånden din fra den gråe justeringsspaken 05 , 
straks du kommer over de to låseposisjonene. 

7. Trykk seteskallet 02  med begge hender mot sete-
basen 06  til den er ordentlig låst. 
 
 FARE! De to røde sikkerhetsmarkeringene på de 
gråe låseknappene må ikke være synlige.

8. Plasser den diagonale beltedelen 21  i den øvre 
mørkerøde belteføringen 01 . 

9. Trekk barnesetet kraftig forover for å sikre at det er 
ordentlig festet. 

10. Følg trinnene i kapittelet  
10.1 "JUSTERING AV HODESTØTTEN".

11.  Følg trinnene i kapittelet  
10.2 "SPENNE FAST BARNET". 

9.1 JUSTERE HODESTØTTEN

1. Løsning av beltet 
Trykk justeringsknappen 13  og trekk samtidig under 
skulderputene 10  begge skulderselene 11  framover.

Hodestøtten 09  må justeres slik at toppen på skulder-
stroppens puter  er i samme høyde som barnets 
skuldre.
Hvis barnet ditt har tykke klær på, kan det hende du 
må heve hodestøtten igjen for å sikre riktig posisjone-
ring av selen.

2. Justere hodestøtten for:

KING II ATS/LS
1.  Sett barnet i setet og kontroller høyden på hode-

støtten 09 .
2.  Trekk/skyv hodestøttejusteringen 07  for å bevege 

hodestøtten opp eller ned. 
3.  Gjenta prosedyren helt til hodestøtten 09  har 

riktig høyde. 
 ADVARSEL! Hvis hodestøtten er plassert for lavt, 

kan det ha en alvorlig negativ innvirkning på selens 
effektivitet, og indikatorsystemene.

KING II 
1.   Trekk spaken på hodestøttejusteringen 08   

på baksiden av seteskallet 02 .  
Nå er hodestøtten låst opp.

2.  Skyv den åpne hodestøttejusteringen 09  i ønsket 
retning til riktig høyde. Straks du slipper spaken 
til hodestøttejusteringen 08 , går hodestøtten 09  
i lås. 

3.  Sett barnet i setet og kontroller høyden på  
hode støtten 09 . Gjenta prosedyren helt til hode-
støtten 09  har riktig høyde.

Det er viktig å sette hodestøttens 09  høydeposisjon riktig for optimal 
5-punktstroppfunksjon og å ivareta ditt barns sikkerhet. 

For å justere høyden til hodestøtten til barnet:

Seteskallet til KING II/ATS/LS kan settes i fire forskjellige vinkler:

setter dem inn i belte-
låsen 12  – du skal høre 
et hørbart klikk.

8.  Trekk i skulderstroppene 
11  for å fjerne all slakk 
fra setedelen, kontroller 
at selene ligger flate og 
er godt tilpasset.

1.  Åpne opp beltelåsen 12  (trykk den røde knappen).
2.  Trykk justeringsknappen 13  og trekk samtidig  

under skulderputene 11  begge skulderselene 10  
framover.

3.  Sett barnet i barnesetet.
4.  Sjekk riktig høyde til hodestøtten og tilpass den om 

nødvendig [se ovenfor]. 
5.  Sørg for at barnets rygg ligger flatt mot ryggstøtten  

til barnesetet.
6.  Ta ut beltetungene 23  fra seleholderne 19 .   
7.  Før de to låsetappene 23  sammen før du  

 FARE! Hoftebeltene 24  må plasseres så lavt som mulig over barnets 
hofter.

9. Gjennomfør trinnene i avsnitt "9.3 SIKRE BARNET DITT" for din  
spesifikke produktvariant.  

1.  Dra i justeringsstroppen 16  helt til beltet ligger flatt 
og tett inntil kroppen til barnet.

 ADVARSEL! Trekk justeringsstroppen 16  rett 
forover (ikke oppover eller nedover).

1.  Trekk justeringsstroppen 16  til indikatorlyset 14  
lyser "grønt" og du kan høre et "klikk" som indikerer 
at spennen er riktig festet. 

 RÅD! Det grønne indikatorlyset slås automatisk av etter 
noen sekunder. 
2.  Følg sikkerhetsmerknadene i kapittel  

"8. INSTALLASJON AV BARNESETET" 

9.3 SIKRE BARNET DITT

 ADVARSEL! Trekk justeringsstroppen 16  rett 
forover.

Jo tettere beltet sitter over barnets kropp, jo bedre er barnet beskyttet. Derfor må 
du unngå at barnet har på seg tykke klær under beltet.

2.  Følg sikkerhetsmerknadene i kapittel  
"8. INSTALLASJON AV BARNESETET" 

Hva du må gjøre hvis indikatorlyset ikke lyser "grønt" ...
●  Sjekk at hodestøtten er riktig justert i henhold til kapittel  

"9.1 JUSTERE HODESTØTTEN". 
● Sørg for at du har trukket justeringsstroppen med nok kraft.
●  Generelt sett er batteriet i produktet ikke utskiftbart og må ikke skiftes ut grun-

net den lange levetiden.
●  Hvis problemet ikke kan løses med metodene ovenfor, ta kontakt med din 

servicerepresentant eller BRITAX RÖMER kundeservice. 

Hva du må gjøre hvis indikatorlyset ikke lyser i det hele tatt...
●  Sjekk at hodestøtten er riktig justert i henhold til kapittel  

"9.1 JUSTERING AV HODESTØTTEN".
● Sjekk om det er smuss eller fremmedlegemer på sitteområdet under  
   passasjersensoren.     
   Om nødvendig må du rengjøre området som beskrevet i kapittel 4 [side I].
● Skift ut begge batteriene
● Sørg for at du har trukket justeringsstroppen med nok kraft.
Hvis problemet ikke kan løses med metodene ovenfor, ta kontakt med din  
servicerepresentant eller BRITAX RÖMER kundeservice. 

 Ta deg tid til å lese nøye gjennom disse anvisningene og oppbevar 

dem i oppbevaringsrommet 18  på barnesetet til alle tider! Anvisningene 
må følge med barnesetet hvis det senere gis videre til tredje.  

 FARE! For barnets sikkerhet:
•  Bruk KING II/ATS/LS utelukkende for å sikre barnet ditt i bilen.  

Det er ikke egnet som sete eller leketøy hjemme. 
 •  I tilfelle av en ulykke med et sammenstøt med en hastighet på over 10 km/t 

kan det hende at barnesetet tar skade uten at skaden er umiddelbart syne-
lig. I et slikt tilfelle må barnesetet byttes ut. Vennligst kasser det på riktig 
måte.

•  La barnesetet bli sjekket hvis det har blitt skadet (f.eks. hvis det faller på 
bakken).

•  Kontroller alle viktige deler jevnlig for skade. Sørg særlig for at alle meka-
niske deler fungerer.

• Aldri smør eller olje inn deler av barnesetet.
• Du må aldri la barnet ditt bli igjen i barnesetet i bilen uten tilsyn.
• La barnet alltid stige inn og ut av bilen på fortaussiden.
•  Beskytt barnesetet mot sterkt direkte sollys, når det ikke er i bruk. Barnese-

tet kan bli veldig varmt ved direkte sollys. Huden til barn er følsom og kan ta 
skade.

•  Jo tettere beltet sitter over barnets kropp, jo bedre er barnet beskyttet.  
Derfor må du unngå at barnet har på seg tykke klær under beltet. 

•  Ved lange reiser må du ta regelmessige pauser og gi barnet mulighet til  
å leke når det ikke sitter i barnesetet.

•  Bruk på baksetet: Flytt forsetet langt nok fram til at barnets føtter ikke støter 
mot ryggstøtten på forsetet (for å unngå risikoen for personskade).

 FARE! For sikkerheten for alle passasjerer:
Ved nødbremsing eller ulykke kan personer eller objekter som ikke er sikret 
påføre personskade på andre passasjerer. Husk å sjekke dette...
•  ryggstøttene på bilsetene er låst (f. eks. at kroker for å folde baksetet er 

låst).
• alle tunge eller skarpe gjenstander (f. eks. på hattehyllen) er festet godt.
• alle personer i bilen har festet sikkerhetsbeltene sine.
•  barnesetet alltid er sikret når det er i bilen, selv om det ikke sitter et barn i 

setet.

 ADVARSEL! For din egen beskyttelse når du håndterer barnesetet:
• Aldri bruk barnesetet frittstående, selv ikke for prøvesitting.
•  Når du åpner eller lukker, må det ikke være noe mellom seteskallet 02  og 

setebasen 06 .  Du eller barnet ditt kan klemme fingrene og skade dem.
•  For å unngå skade, må du passe på at barnesetet ikke er klemt inn mellom 

harde objekter (bildør, seteskinner osv.).
•  Lagre barnesetet på et sikkert sted når det ikke brukes. Ikke plasser tunge 

objekter på setet og ikke lagre det i nærheten av varmekilder eller i direkte 
sollys.

• Alltid fjern batteriene før lagring.

 FORSIKTIG! For å beskytte bilen:
• Bestemte setetrekk er laget av mer ømfintlige materialer (f.eks. velour, skinn, 
osv.) kan få slitemerker ved bruk av barneseter. For optimal beskyttelse av sete-
trekkene, anbefaler vi at du bruker BRITAX RÖMER Car Seat Protector fra vårt 
tilbehørsprogram.

 FARE! Batterier for ATS produktvarianten:
• Batteriene må skiftes ut av en voksen. • Oppbevar batteriene utenfor rekkevid-
den til barn. • Bruk kun nye batterier av samme type. • Bruk kun 2x AAA type, 
1,5 volts batterier. • Aldri bruk batterier som viser tegn på lekkasje. • Fjern de 
gamle batteriene og kast dem i henhold til anvisningene på side I, kapittel 5.  
• Ikke utsett batteriene for sterk varme eller ild, batteriene kan sprekke eller  
eksplodere. • Ikke bruk oppladbare batterier grunnet den lave spenningen.  
• Følg advarslene på emballasjen til batteriene.

6. SIKKERHETSMERKNADER 

SIDE II

7. VINKELJUSTERING 

For justering av vinkelen:
Løft justeringshåndtaket 17  og trekk/skyv seteskallet 
02  i ønsket posisjon. 

 FARE! Seteskallet 02  må gå ordentlig i lås uansett 
posisjonen. Trekk i seteskallet 02  for å sikre at det 
er ordentlig låst.

 RÅD! Du kan også justere vinkelen til seteskallet 
02  mens barnet sitter i barnesetet. 

 For barnets sikkerhet, må du før hver bilreise kontrollere at ...
 ► barnesetet er ordentlig festet når,
 ► seteskallet 02  og setebasen 06  er riktig låst. De to røde sikkerhetsmarke-
ringene på de gråe låseknappene 03  må ikke være synlige. 
 ►den diagonale delen 21  og bekkenbelte delen 22  går på begge sider 
gjennom de lyserøde nedre belteføringene 04 ,
 ►den diagonale beltedelen 21  går gjennom den øvre mørkerøde belteførin-
gen 01  ,
 ►den diagonale delen 21  og bekkenbelte delen 22  er stramme og ikke 
vridd,
 ►bilens setebeltespenne 20  ikke er plassert mellom de nedre lyserøde 
belteføringene 04  til barnesetet.
 ►hodestøtten er riktig justert, 
 ►5-punkts selen til barnesetet er komfortabelt men FAST rundt barnet,
 ►stroppene til 5-punkts selen ikke er vridd,
 ►beltetungene 23  er låst i beltespennen 12 . 

  FARE! Hvis barnet ditt prøver å åpne bilbeltelåsen 20 , eller 5-punkts belte-
spennen 12  må du stoppe bilen så snart det er mulig. Sjekk om barnesetet 
er riktig festet og forsikre deg om at barnet er ordentlig sikret. Forklar barnet 
ditt farene som forbundet med slike handlinger.

FRIGJØRE BARNET DITT OG FJERNING:
For å frigjøre barnet ditt eller for å fjerne barnesetet, må du følge
trinnene i avsnitt 5 "DEMONTERING OG AVFALLSHÅNDTERING" [SIDE I]
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