
SÕIDUKIS KASUTAMINE4.
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Katte eemaldamine
1.  Eemaldage päikesevari (vt peatükki 8.5).
2.  Avage turvarihma pannal 08  (vajutage punast klahvi).
3.  Eemaldage õlapostrite trukid 06 .
4.  Tõmmake õlarihma all 07  olev peatoekatte osa üles.
5.  Tõmmake kate peatoelt üles 01 .
6.  Kinnitage plastosad ümberringi turvahälli serva alla.
7.  Tõmmake turvarihma pannal 09  katteriidest välja.
8.  Võtke katteriie maha.

 ►Nüüd saab katet pesta. Järgige katte pesemisetiketil 
toodud juhendit.
 Eemaldage istme sisend enne pesemist, seda ei tohi pesta.

08

HOOLDUS JA KORRASHOID5.

Lukukeeled05

Kasutusjuhendi laegas10

14

13

06

04

0501

02

03

07

08

11

12

01

07

06

09

16

17
12

03

18

17

26

1.  Keerake SICT-i 26  päripäeva täielikult tagasi. 

2.  Riputage diagonaalvöö 16  helesinisest rihmahoidjast 
12  välja. 
 
 
 

3.  Avage auto turvavöö pannal 18  ja eemaldage sülevöö 
17  sinistest rihmajuhikutest 03 . 

 ►Nüüd saab turvahällivälja võtta.  
 

 OHT! Turvahäll peab autos olema alati kinnitatud, 
ka siis, kui selles last ei sõidutata.

UTILISEERIMINE:

Järgige oma riigi jäätmekäitluseeskirju.

Pakendi utiliseerimine Papikonteiner

Istmekate Olmejäätmed, soojuslik taastöötlemine

Plastosad Pange vastavalt tähistusele vastavates-
se konteineritesse

Metallosad Metallikonteiner

Turvavööd Polüestrikonteiner

Lukk ja keel Olmejäätmed

EEMALDAMINE:

Turvarihma eemaldamine ja puhastamine
1.  Kallutage turvahälli tahapoole.
2.  Lükake metallplaat 30 , millega turvavöö pannal on istme-

kesta külge kinnitatud, serviti läbi rihmapilu 31 .
3.  Asetage turvavöö pannal 08  vähemalt üheks tunniks 

sooja vette, millele on lisatud pesuvahendit. Seejärel 
loputage seda ja laske täielikult kuivada.

Turvarihma paigaldamine:
1.  Lükake metallplaat 30  serviti suunaga ülevalt alla läbi 

katte rihmapilu 31  ja läbi istmekesta. Pöörake tähelepanu 
suunale.

2.  Tõmmake jõuliselt turvarihma pandlast 08 , et kinnitus 
üle kontrollida.

Katte pealetõmbamine
Katte pealetõmbamiseks tehke kõik sammud vastupidises 
järjekorras.
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30

31

Meil on hea meel, et meie BABY-SAFE i-SIZE tohib olla teie lapse kaaslaseks 
tema esimestel elukuudel.
Kaitsmaks teie last õigesti, peab BABY-SAFE i-SIZE’I kindlasti kasutama ja 
paigaldama nii, nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis. Lugege kasu-
tusjuhend põhjalikult läbi, enne kui kasutate BABY-SAFE i-SIZE’I esimest 
korda ja hoidke juhend alati käepärast selleks turvahällil ette nähtud kohas.
Kui teil peaks kasutamise kohta küsimusi tekkima, pöörduge meie poole:

Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid: 

Sümbol Märgusõna Selgitus

 OHT! Raskete vigastuste oht inimestele

 HOIATUS! Kergete vigastuste oht inimestele

 ETTEVAATUST! Materiaalse kahju oht 

 NÕUANNE! Kasulikud juhised 

Käsitsemisjuhised, mis on kindlas järjekorras, on nummerdatud.
Näide: 
1. Vajutage nuppu...  

16

17

Turvavöö suunajate värvid
Paremaks eristamiseks on mõlemad auto 
turvavööd erinevate värvidega esile toodud. 
Diagonaalvöö on 16  helesinine ja sülevöö 17  
on tumesinine. Lapse turvatooli turvavöö suuna-
jad järgivad sama värviskeemi. 

Järgige teie sõiduki kasutusjuhendis toodud lapse turvatooli süsteemi kasuta-
mise juhiseid. 

Täpsemat teavet istmete kohta, mis on standardi ECE R16 kohaselt lubatud lapse 
turvatooli süsteemi kasutamiseks, leiate oma sõiduki kasutusjuhendist.
 
BABY-SAFE i-SIZE’I kasutusvõimalused: 

BRITAX RÖMER 
laste turvatool

Istumisasend sõidukis

i-Size mitte i-Size

BABY-SAFE i-SIZE 

Veel saate BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE²’I kasutada koos BABY-SAFE 
i-SIZE BASE/FLEX BASE’IGA (saadaval lisavarustuses) kui i-Size’ile sobiv toode. 
Tugipunktid lihtsustavad kindlat sõidukisse paigaldamist ja sealt eemaldamist. BABY-
SAFE i-SIZE FLEX BASE võimaldab lisaks muuta ka turvahälli nurka. 
 
Lapse turvatooli saate kasutada järgmiselt:

sõidusuunas ei

sõidusuunale vastassuunas jah

2-punktilise turvavööga ei

 3-punktilise turvavööga1) jah

kõrvalistuja istmel jah 2)

äärmistel tagaistmetel jah

keskmisel tagaistmel 
(3-punktilise turvavööga)

jah 3) 
 

1) Turvavöö peab olema heaks kiidetud standardi ECE R 16 (või võrdväärse standardi) järgi, 
nt ringi sees asuva „E”, „e” tähe abil turvavöö sildil.
2) Eesmine turvapadi ei tohi olla aktiveeritud. Järgige sõiduki käsiraamatus esitatud juhiseid.
3) Kasutamine ei ole lubatud, kui olemas on ainult 2-punktiline turvavöö.

Turvahäll BABY-SAFE i-SIZE on mõeldud ainult teie imiku kinnitamiseks 
sõidukisse. 

BRITAX RÖMERI 
laste turvatool

Katsetatud ja sertifitseeritud standardi  
ECE* R 129/00 kohaselt

Pikkus Kehakaal

BABY-SAFE i-SIZE 40–83 cm ≤ 13 kg

*ECE = Euroopa turvavarustuse standard
 
Turvahäll on konstrueeritud, katsetatud ja sertifitseeritud lastele mõeldud turva-
seadeldiste Euroopa standardi (ECE R129/00) kohaselt. Vastavusmärk „E”  (rin-
gi sees) ja sertifitseerimisnumber asuvad oranžil tüübikinnitussildil (kleebis laste 
turvatoolil).

 OHT!   Turvahällis ei tohi kasutada teisi, nagu on nimetatud pea-
tükis „4. SÕIDUKIS KASUTAMINE”, tugijaamu. 

 OHT!   Sertifikaat kaotab kehtivuse niipea, kui muudate lapse 
turvatooli. Muudatusi tohib teha üksnes tootja. Omaalga-
tuslikud tehnilised muudatused võivad vähendada istme 
kaitsefunktsiooni või selle mõju üldse katkestada. 
Ärge tehke turvahälli juures mingeid tehnilisi muudatusi.

 HOIATUS!   BABY-SAFE i-SIZE’I tohib lapse turvalisuse huvides 
kasutada eranditult sõidukis. Kindlasti ei sobi see kodus 
istmena või mänguasjana kasutamiseks.

 OHT!    Ärge kinnitage oma last või lapse turvatooli kunagi 
2-punktilise turvavööga. Kui teie laps on kinnitatud lapse 
turvatoolis vaid 2-punktilise turvavööga, võib ta seetõttu 
avarii korral saada raskelt vigastada või isegi surma.

I. LEHEKÜLG

Hoolitsege selle eest, et te kasutaksite ainult BRITAX RÖMERI originaalseid tagavara 
istmekatteid, kuna istmekate on lapse turvatooli juurde kuuluv osa ja täidab tähtsaid 
funktsioone süsteemi hooldusvaba funktsioneerimise tagamiseks. Varuistmekatteid 
saab edasimüüjalt.
• Sünteetilisest materjalist osi võib puhastada seebilahusega. Ärge kasutage tugeva-

toimelisi puhastusvahendeid (nagu lahustid).
 OHT! Turvahälli ei tohi ilma katteta kasutada. 

Kasutusjuhend

www.britax.com
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≤ 13 kg
40–83 cm

EEMALDAMINE/UTILISEERIMINE6.

SISSEJUHATUS2. HEAKSKIIT3.

TOOTE ÜLEVAADE1.

Britax Childcare
Britax Römer 
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Deutschland

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

Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover 
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

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

40–83 cm
≤ 13 kg

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE



   
 

   

1.  Valige sõidukis sobiv asend peatükis 4. SÕIDUKIS 
KASUTAMINE tabeli ülevaate järgi.

2.  Asetage turvahäll sõidusuunale vastusuunas 
(imik näoga tahapoole) sõiduki istmele.

3.  Veenduge, et kandesang 04  oleks ülemises asendis A.

4.  Tõmmake auto turvavöö välja ja vedage see üle 
turvahälli.

5.  Lukustage lukukeel auto 29  turvavöö 18  pandlasse.

6.  Asetage sülerihm 17  turvahälli serva mõlemal küljel 
03  tumesinistesse rihmajuhikutesse. Jälgige, et 
sülevöö 17  ei oleks keerdus.

7.  Pingutage sülevööd 17 , diagonaalrihma 16  tõmmates.

8.  Tõmmake turvahälli peatsi 16  taga asuvat diagonaal-
rihma üle adapteri 13 .

9.  Tõmmake diagonaalvöö 16  rihmahoidjasse 12  kinni. 
Jälgige, et auto turvavöö ei oleks keerdus.

10. Pingutage diagonaalrihma 16 .
  OHT! Veenduge, et auto turvavöö pannal 18  ei asuks 
mingil juhul rihmajuhikus 03  või ulatuks niipalju ette, 
et (sõidusuunas) asuks rihmajuhikust 03  eespool. 
Kui auto turvavöö pannal 18  asub rihmajuhikus 03  
või sellest eespool 03 , asetage turvahäll mõnele 
teisele istmele. Kui teil on istme korrektse paigalduse 
suhtes kahtlusi, pöörduge oma edasimüüja poole.

11. Keerake SICT-i 26  vastupäeva (sõiduki uksele lähemal 
küljel) välja, kuni vahemaa sõiduki ukseni on 5 mm või 
kuni see on maksimaalselt välja keeratud.  
Välja keeratud SICT 26  on lisakaitseks külgkokku-
põrkel.

Enne kui kinnitate turvahälli sõidukisse, peab teie imik olema turvahälli kinnita-
tud, nagu peatükis 8.4. IMIKU TURVARIHMADEGA KINNITAMISE kirjeldus. 

 OHT! Turvahälli vastu avanev turvapadi võib tekitada teie imikule raskeid 
või  koguni surmavaid vigastusi.
Ärge kasutage turvahälli juhi kõrvalistmel koos sisselülitatud eesmise turva-
padjaga! Järgige külgmiste õhkpatjadega istekohtadel sõiduki käsiraamatus 
esitatud juhiseid.
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KASUTAMINE8.

Kasutage istmevooderdust kui teie imik on veel väga väike. Suurema imiku 
korral võite vahtplokid välja võtta. 

Istmevooderduse sisestamiseks tehke järgmist:
1.  Avage turvarihma pannal 08  (vajutage punast klahvi). 
2.  Asetage istmevooderdus 19  turvahälli. Vahtplokki-

dega täidetud osa peab olema alla suunatud.
3.  Tõmmake istmevooderduse alumine osa õlarihma 

alla 07  kinni. Veenduge, et istmevooderdus 19  
asetseks vastu turvahälli seljatuge.

8.2 ISTMEVOODERDUSE KASUTAMINE

8.3 ÕLARIHMADE KÕRGUSE SOBITAMINE
Õigesti paigaldatud peatugi 01  tagab teie lapsele turvatoolis optimaalse kaitse. 
Peatugi 01  peab olema paigaldatud nii, et õlarihma väljumisava 07  oleks 
umbes kahe sõrme laiuselt (25 mm) allpool teie lapse õlgade kõrgust. 

Õlarihma reguleerimine:
1.  Avage turvarihma pannal 08  (vajutage punast klahvi). 
2.  Avage turvahälli tagaküljelt kasutusjuhendi laegas 10 . 
3.  Tooge peatugi 01  õigesse asendisse, selleks 

vajutage ja lükake õlarihma reguleerimisklahvi 20 . 
(Peatugi 01  peab olema paigaldatud nii, et õlarihma 
väljumisava 07  oleks umbes kahe sõrme laiuselt 
(25 mm) allpool teie lapse õlgade kõrgusest.)

4.  Veenduge, et õlarihma reguleerimisklahv 20  oleks 
õigesti lukustatud.

5.  Sulgege uuesti kasutusjuhendi 10  laegas.

Õlarihmade lõdvendamiseks tehke järgmist:
Vajutage reguleerimisklahvi 21  ja tõmmake samaaegselt 
mõlemaid õlarihmu 07  ettepoole.   
 
Õlarihmade pingutamiseks tehke järgmist:
Tõmmake rihmaotstest 09 . Jälgige sealjuures, et rihma 
ots 09  tuleb tõmmata välja otse, mitte suunaga üles või 
alla.

8.4 IMIKU KINNITAMINE TURVARIHMADEGA
BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE pakub teie imikule suurimat kaitset, kui 
õlarihm asetseb võimalikult vastu imiku keha, ilma seda siiski pigistamata.  

Imiku kinnitamiseks turvarihmadega 
1.  Lukustage õlarihm 07  (nagu kirjeldatud peatükis 

8.3 ÕLARIHMADE KÕRGUSE SOBITAMINE).
2.  Avage turvarihma pannal 08  (vajutage punast klahvi). 
3.  Vedage õlarihmad 07  üle imiku õlgade.  

 HOIATUS! Ärge keerake ega vahetage õlarih-
ma, sest nii kaotavad need oma kaitsefunktsiooni. 

4.  Vedage mõlemad lukukeeled 05  kokku.
5.  Lukustage lukukeeled 05  kuuldava „klõpsatusega” 

kinni.
6.  Pingutage õlarihma 07  kuni see asetseb võima-

likult vastu imiku keha (nagu kirjeldatud peatükis 
8.3 ÕLARIHMADE KÕRGUSE SOBITAMINE). 

 HOIATUS! Puusarihmad peavad kulgema 
võimalikult madalalt üle imiku puusade.

A

SÕIDUKISSE PAIGALDAMINE 9.

 Kontrollige lapse turvalisuse huvides enne igat autosõitu, kas …
 ►turvahäll on kinnitatud sõidusuunale vastusuunas;
 ►turvahäll on kinnitatud juhi kõrvalistuja istmele üksnes siis, kui eesmine 
turvapadi ei saa turvahälli vastu puutuda;
 ►turvahäll on kinnitatud 3-punkti-turvavööga;
 ►sülevöö jookseb läbi mõlema sinise rihmajuhiku 03  turvahälli servades;
 ►diagonaalvöö 16  jookseb läbi 12  rihmahoidja;
 ►auto turvavöö pannal 18  asub rihmajuhiku sees või sellest 03  eespool;
 ►auto turvavöö on pingul ja pole keerdus;
 ►SICT 26  on õigesti paigaldatud ja seda kasutatakse õigesti.

8.5 PÄIKESEVARJU KASUTAMINE
Päikesevari 28  kaitseb teie imiku pead päikesekiirguse eest. Seda on võimalik 
väga lihtsalt kandesangast 04  lahti ja kinni pöörata. Kui soovite päikesevarju 
28  eemaldada või paigaldada, järgige järgmisi samme:

PÄIKESEVARJU EEMALDAMINE 
1.  Eemaldage päikesevari 28  turvahälli peatsi servast. 

Selleks tehke küljel trukid lahti ja eemaldage elastne 
ääristus.

2.  Eemaldage katteaasad 15  kandesanga mõlemal 
küljel päikesevarju konksude 14  otsast.

PÄIKESEKAITSE PAIGALDAMINE 
1.  Kinnitage katteaasad 15 , mis on kandesangast va-

sakul ja paremal, päikesevarju konksude 14  külge.
2.  Tõmmake elastne ääristus üle turvahälli peatsi 

serva. Kinnitage elastne ääristus küljelt trukkidega.

LAPSEVANKRIGA KASUTAMINE 10.

OHUTUSJUHISED7.

Turvahälli paigaldamine lapsevankrile
1.  Fikseerige pidur, nagu on kirjeldatud lapsevankri 

kasutusjuhendis.
2.  Valmistage lapsevanker, nii nagu on kirjeldatud 

lapsevankri kasutusjuhendis, reisimist hõlbustava 
süsteemi jaoks ette (nt seadke lapsevankri istet, 
tehke istmekate lahti).

3.  Tõstke turvahäll sõidusuunale vastusuunas lapse-
vankri peale.

   HOIATUS! Ärge kunagi proovige turvahälli kinnitada 
lapsevankrile sõidusuunas.

4.  Fikseerige turvahälli kinnituskeeled 22  mõlemal 
küljel kinnituspiludesse 23 . Turvahälli mõlemal küljel 
peavad kontrollnäidud olema 25  rohelised. 

   HOIATUS! Veenduge, et turvahäll oleks kindlalt 
lastevankriga ühendatud, selleks tõmmake seda 
kandesangast 04  üles.

Järgige lapsevankri kasutusjuhendit! 

Turvahälli tohib kasutada reisimist hõlbustava süsteemina kõigil lapsevankriraa-
midel, mis on BRITAX/RÖMERI turvahällidele heaks kiidetud.

 HOIATUS! Käesolev reisimist hõlbustav süsteem ei sobi …
 …rohkem kui ühe lapse vedamiseks.
 …kasutamiseks kaubanduslikel eesmärkidel.
 …koos teiste vankriraamidega. 
 … voodi või hälli asendamiseks. Kandekotte, lapsevankreid ja sport-

kärusid on lubatud kasutada üksnes transportimiseks.

 HOIATUS!  Kinnitage imik turvahällis alati turvavööga ja veenduge, et tur-
vahäll oleks kindlalt lapsevankriga ühendatud. Ärge haarake kunagi turvahällist, 
et lapsevankrit üles tõsta või lükata. Fikseerige alati pidur, enne kui turvahälli 
lapsevankrile paigaldate või selle uuesti maha võtate.

Turvahälli eemaldamine lapsevankrilt
1.  Fikseerige pidur, nagu on kirjeldatud lapsevankri 

kasutusjuhendis.
2.  Veenduge, et kandesang 04  oleks ülemises asendis 

A (vt peatükki 8.1 KANDESANGA REGULEERIMINE) 
3.  Tõmmake ja hoidke hallist avamisklahvist 24 .
4.  Tõstke turvahälli üles, kuni kinnituskeeled 22  

on kinnituspiludest 23  vabanenud.
   HOIATUS! Hoidke siinjuures turvahälli korralikult kinni.

5.  Võtke turvahäll lapsevankrilt maha. 

A

Kui teil peaks kasutamise kohta küsimusi tekkima, pöörduge 
meie poole:

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

Tel: +49 (0) 8221 3670-199/-299
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
United Kingdom
 

Tel: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E-post: service.uk@britax.com
www.britax.com
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 Lugege need juhised hoolikalt läbi ja hoidke neid selleks ettenähtud 
kasutusjuhendi laekas 10  turvahälli juures, et neid saaks alati uuesti vaa-
data! Kasutusjuhendi peab koos lapse turvatooliga kaasa andma, kui see 
antakse edasi kolmandatele isikutele.  

 OHT! Teie lapse kaitsmiseks tehke järgmist:
•  Õnnetuse korral, mille kokkupõrkekiirus on enam kui 10 km/h võib turvahäll teata-

vatel tingimustel saada kahjustusi, mis ei pruugi olla silmaga nähtavad. Sellisel juhul 
tuleb turvahäll välja vahetada. Utiliseerige nõuete kohaselt.

•  Laske turvahälli põhjalikult kontrollida, kui see kahjustada sai (nt kui see kukkus 
põrandale).

•  Kontrollige regulaarselt kõiki olulisi osi kahjustuste suhtes. Tehke kindlaks, et kõik 
mehaanilised koostisosad funktsioneeriksid suurepäraselt.

• Ärge määrige ega õlitage kunagi turvahälli osi.
•  Ärge jätke kunagi imikut järelevalveta sõidukisse turvahälli.
•  Kinnitage imik turvahällis alati turvavööga. 
•  Ärge jätke kunagi imikut järelevalveta kõrgematele pindadele (nt mähkimislauale, 

lauale, diivanile) turvahälli. 
•  Kaitske turvahälli otsese intensiivse päikesekiirguse eest (nt katke õhukese rätiga), 

kuni seda ei kasutata. Turvahäll võib otsese päikesekiirguse käes väga kuumaks 
minna. Lapse nahk on tundlik ja võib nii kahjustusi saada.

•  Mida tihedamalt on turvavöö vastu lapse keha, seda paremini on laps kaitstud. 
Seetõttu ärge pange lapsele turvavöö alla pakse riideid. 

•  Turvahäll pole mõeldud teie imiku pikemaajaliseks hoidmiseks. Turvahälli poollamav 
asend on teie imiku selgroole koormuseks. Võtke imik võimalikult sageli turvahällist 
välja, selleks tehke pikematel autosõitudel pause. Ärge laske oma imikul väljaspool 
autot pikemat aega turvahällis lebada. 

•  Fikseerige sõidukiistmete seljatoed kindlasse asendisse (nt kinnitage ümberlükatava 
tagaistme seljatugi püstiasendisse).

•  Ärge üritage kunagi last enda süles auto turvavööga või kinni hoidmisega kaitsta.

 OHT! Kõigi reisijate kaitsmiseks tehke järgmist:
Hädaolukorras pidurdamisel või õnnetusjuhtumi korral võivad kinnitamata esemed ja 
isikud kaasreisijaid vigastada. Palun jälgige seetõttu alati, et...
•  sõidukis (nt tagaakna riiulil) oleks kõik rasked ja teravate servadega esemed kinnitatud.
• kõik inimesed sõidukis oleks turvavööga kinnitatud.
•  turvahäll oleks autos alati kinnitatud, isegi kui selles last ei transpordita.

 HOIATUS! Lapse turvatooli hoidmiseks tehke järgmist:
•  Kahjustuste vältimiseks jälgige, et turvahäll ei oleks kõvade osade vahele kiilunud 

(autouks, istmesooned jne).
•  Veenduge, et alumine turvarihma pannal ei jääks kuhugi kinni (nt uste, eskalaatori 

vahele), sest see võib turvahälli maha kukutada.    
•  Hoidke turvahälli kindlas kohas, kui seda ei kasutata. Ärge pange turvatoolile raskeid 

esemeid ega hoidke seda otse soojusallika kõrval või otsese päikesekiirguse käes.
 ETTEVAATUST! Sõiduki kaitsmiseks tehke järgmist:

•  Kulumise suhtes tundlikumatest materjalidest valmistatud auto istmekatted (nt 
veluurist, nahast jne) võivad lapse turvatooli kasutamisel kuluda. Istmekatete opti-
maalseks kaitsmiseks soovitame kasutada BRITAX RÖMERI turvatooli aluskatet, 
mis kuulub meie lisavarustusse.

II. LEHEKÜLG

Kandesanga on võimalik fikseerida 04 kolme asendisse: A, B või C:
Kandesanga asendid:
A – kandmiseks ja autos transportimiseks.
B – imiku turvahälli asetamiseks.
C – kindlaks seisuasendiks autost väljaspool. 

Kandesanga reguleerimine.
1.  Vajutage ja hoidke korraga kandesanga 02  mõle-

mat klahvi 04 . 
2.  Pöörake kandesanga 04  vajutatud klahvidega 02  

kuni see on soovitud asendis. 
3.  Vabastage klahvid 02  ja veenduge, et kandesang 

04  oleks õigesti lukustunud.  

8.1 KANDESANGA REGULEERIMINE 


