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Használati utasítás
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9 kg - 18 kg

9 hónapos ~ 4 éves

2. BEVEZETŐ
Örömmel tölt el bennünket, hogy a KING II / ATS / LS termékünk biztonság-
ban elkísérheti gyermekét, életének egy új szakaszában.
A gyermekének helyes védelme érdekében, a KING II / ATS / LS ülést 
mindig az alábbiakban ismertetett utasításoknak megfelelően kell hasz-
nálni és beszerelni.

Amennyiben további kérdései lennének a használatot illetően, úgy vegye fel 
velünk a kapcsolatot:
BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Németország

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 
Egyesült Királyság 

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

Az utasítások a következő szimbólumokat használják: 

Szimbólum Kulcsszó Magyarázat
VESZÉLY! Súlyos személyi sérülés kockázata

FIGYELMEZTE-
TÉS!

Enyhe személyi sérülés kockázata

 VIGYÁZAT! Anyagi károk kockázata 

 TIPP: Hasznos tanácsok 

Azok az utasítások, amelyek egy megadott sorrendet követnek, számozva 
vannak. 
Példa: 
1. Nyomja meg a gombot...

21

22

Övvezetők színei
A könnyebb megkülönböztetés érdekében, 
a két biztonsági öv különböző színekkel 
van megjelölve.  Az átlós biztonsági öv 21  
sötétpirossal, a kétpontos medenceöv pedig 
22  élénkpirossal. A biztonsági gyerekülés 
övvezetőinek színei szintén ugyanezeket a 
színeket követik. 

4. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

3. TANÚSÍTVÁNY  / HASZNÁLATI. OLDAL

5. SZÉTSZERELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

1. A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

ÁRTALMATLANÍTÁS:
Kérjük, vegye figyelembe az Ön országában hatályos, hulladék-el-
helyezésre vonatkozó előírásokat.

A csomagolás hulladék-
ként történő elhelyezése

Papírkonténer

Üléshuzat Visszamaradó hulladék, termikus hasznosítás

Műanyag részek A jelölésnek értelmében a megfelelő konténer-
ben

Fémrészek Fémkonténer

Övszalagok Poliészter-konténer

Csat és nyelv Visszamaradó hulladék

Elemek Elemgyűjtő 

ELTÁVOLÍTÁS:

A GYERMEK KICSATOLÁSA:
1. A gyermeke kicsatolásához, nyomja meg a piros kioldógombot az 5-pon-

tos övkapcsot 12 .

1. Csatolja ki a jármű övcsatját 20  és lazítsa meg az övszalagokat.
2. Akassza ki az átlós övszakaszt 21  a felső övvezetőből 01 .
3. A csésze nyitásához: nyomja meg a szürke kioldógombok egyikét 03  és

egyidejűleg húzza a csészét előre 02  amennyire csak lehet.
4. Akassza ki az átlós öv- és a kétpontos medenceöv-szakaszt  21  a 22

világospiros, alsó övvezetőkből 04  .
5. Tartsa meg 02  egy kézzel az üléscsészét, mialatt a másik kezével előre

húzza 05  a szürke beállító kart.
6. A csésze zárásához: döntse az üléscsészét az 02  ülés alsó részének

06  mindkét rögzítési helyzete fölé.
FIGYELMEZTETÉS! A sérülések elkerülése érdekében vegye el a kezét

a szürke beállító karról 05 , mihelyt a két rögzítési helyzet fölé ér.
7. Nyomja az üléscsészét 02  mindkét kezével az ülés alsó részének 06 ,

amíg az nem rögzül.

BRITAX RÖMER 
Biztonsági gyere-

külés

Ellenőrzés és engedélyezés
az ECE* R 44/04 szerint

*ECE = gyermekbiztonsági berendezések európai szabványa

Csoport Testsúly
KING II / ATS / LS I 9-18 kg

Az autó-gyerekülés tervezése, ellenőrzése és engedélyezése a gyermekbizton-
sági berendezések európai szabványának (ECE R 44/04) követelményei szerint 
történt. A (körben elhelyezett) E vizsgálati pecsét és engedélyezési szám a na-
rancssárga engedélyezési címkén (az autó-gyerekülésen lévő címkén) található.

 VESZÉLY!    Az engedélyezés érvényét veszti, ha Ön változtatásokat hajt 
végre az autó-gyerekülésen. Kizárólag a gyártó hajthat végre 
módosításokat a biztonsági gyerekülésen.

 VESZÉLY!   Soha ne biztosítsa gyermekét vagy a biztonsági gyerekülést 
2-pontos biztonsági övvel. Amennyiben a gyermekét a biztonsági
gyerekülésbe csupán egy 2-pontos biztonsági övvel biztosítja, úgy
baleset esetén ez súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat.

Kérjük, vegye figyelembe gépjárműve használati utasításait a gyermekbiztonsági rendszer 
használatát illetően. Az ülés 3-pontos biztonsági övvel ellátott járművekben használható. 
Az engedélyezett biztonsági gyerekülések súlycsoportokra vonatkozó 9-18 kg információit a 
gépjárműve használati utasításában találhatja. 
A biztonsági gyerekülés a következőképpen használható:

Menetirányban igen

Menetiránnyal ellentétesen nem 1)

2-pontos biztonsági övvel nem

3-pontos biztonsági övvel2) igen

elülső utasülésen Igen 3)

szélső hátsó ülésen igen

központi hátsó ülésen 
(3-pontos biztonsági övvel)

igen 4)

1) A jármű hátrafelé beépített autóülése esetén (például furgonban vagy minibuszon) az au-
tóülés használata csak akkor megengedett, ha a jármű ülése felnőttek által történő használat-
ra is engedélyezett. Az ülés ne legyen a légzsák hatósugarában.
2) A biztonsági övnek az ECE R 16 vagy egy hasonló szabványnak megfelelően (lásd a teszt-
címkét egy körbe írt “E” vagy “e” betűvel) engedélyezettnek kell lennie.
3) Frontlégzsák esetén: Csúsztassa kellőképpen hátra az autóülést, és olvassa el a jármű 
kezelési kézikönyvében található utasításokat.
4) Nem használható, ha az autóülés csupán 2-pontos biztonsági övvel van felszerelve.

9-18 kg

A huzat levétele
Amennyire csak lehet, lazítsa meg az övszalagokat.
1. Nyissa ki az övkapcsot 12  (nyomja meg a piros gombot).
2. Vegye le a fejtámasz huzatát 09 .

3. Nyissa ki a huzat 29  hátsó részének bal és jobb részén
lévő reteszeket.

4. Akassza ki a rugalmas huzatszegélyt az üléscsésze
pereme alatt.

 TIPP: Kezdje a műveletet az üléscsésze oldalain.
5. Húzza át a huzatot az övszalag-beállító pereme fölött.
6. Tolja ki az övkapcsot 12  és az öv végét a huzatból.
7. Húzza felfelé a huzatot, majd távolítsa el támaszon

keresztül 09 .

A huzat így már kimosható. Kérjük, vegye figyelembe
a huzaton lévő mosási címke tájékoztatóját.

A huzat visszahelyezése:
Fordított sorrendben járjon el a huzat felhelyezésénél.

09

29

12

Kérjük, hogy kizárólag eredeti BRITAX RÖMER póthuzatokat használjon,
mert az üléshuzat a biztonsági gyerekülés lényeges részét képezi, és fontos sze-
repet játszik a rendszer megfelelő működésében. Póthuzatok a szaküzletekben 
kaphatók.
• A huzat levehető és kímélő mosóprogram használatával, kimosható (30°C).

Kérjük, vegye figyelembe a huzaton lévő mosási címke tájékoztatóját.
• A műanyag részek nedves ronggyal tisztíthatók. Ne használjon tisztítószereket

(például oldószereket).
 VESZÉLY! A gyerekülést nem szabad huzat nélkül használni.

Az övkapocs ápolása
A gyermek biztonsága érdekében nagyon fontos, hogy az övkapocs jól működjön. Az 

övkapocs működési zavarait általában szennyeződés vagy idegen anyagok jelenléte 
okozza. A működési zavarok a következők:

• A piros kioldó gomb megnyomásakor a kapocsreteszek csak lassan ugranak ki.
• A kapocsreteszek nem kattannak be (azaz újra kilökődnek, ha megpróbáljuk betolni 

őket).
• A kapocsreteszek hallható “klikk“ hang nélkül kapcsolódnak be.
• A kapocsreteszeket nehéz bevezetni (ellenállás érezhető).
• A kapocs csak nagy erőkifejtéssel nyitható.

Elhárítás: Mossa ki az övkapcsot, hogy az ismét megfelelően működjön.

25
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Az övkapocs tisztítása
1. Nyissa ki az övkapcsot 12  (nyomja meg a piros

gombot).
2. Állítsa az üléscsészét 02  függőleges ülőhelyzetbe.
3. Nyissa fel a tépőzárat a léptetőpárnán 25 , távolí-

tsa el és őrizze meg.
4. Fogja meg az üléshely alatti fémlemezt 26 , amely

az övet 12  az ülés alsó részén tartja és forgassa
azt függőleges helyzetbe.

5. Csúsztassa a fémlemezt 26  a nyíláson keresztül
27 .

6. Áztassa legalább egy órán át mosogatószeres
meleg vízben az övkapcsot 12 .

7. Öblítse át és szárítsa meg alaposan az övkapcsot
12 .

8. Csúsztassa a fémlemezt 26  oldalvást a nyíláson
keresztül 27 , a huzatba és az ülés alsó részébe.

9. Forgassa el a fémlemezt 26  90°-kal
VESZÉLY! Húzza meg erősen az övkapcsot 12 , hogy
meggyőződhessen a biztonságos rögzülésről.

10. Helyezze be a léptetőpárnát 25  a nyíláson 27
keresztül és rögzítse a tépőzárat.

Az utas érzékelő tisztítása
1. Hajtsa a huzat hátsó részét felfelé.
2. Távolítsa el a szennyeződést és a port az utas

érzékelő területéről 28  egy porszívó segítségével.
 VESZÉLY! Az utas érzékelő 28  nem érintkezhet
vízzel.

28



9.2 A GYERMEKE BECSATOLÁSA

KING II termékváltozat: 

KING II LS termékváltozat: 

 FIGYELMEZTETÉS! Húzza a beállító szalagot 16  
egyenesen előre (ne felfelé vagy lefelé)

1.  Húzza a beállító szalagot 16 , amíg a jelzőfény 15  
“zöld“ színre nem vált és egy “klikk“ hangot nem 
hall. 

 ►A gyerekülés övfeszessége így már aktív és auto-
matikusan elrendezi a felesleges övhosszat adott 
korlátok között.
 TIPP! A zöld jelzőfény 15  néhány másodperc elteltével 

automatikusan elalszik, de a rendszer tovább működik.   
Bármikor visszatérhet az 1. lépéshez és megismétel-
heti a folyamatot. 

A gyerekülés egy olyan jelző- és riasztó funkcióval ellátott rendszerrel rendel-
kezik, amely adott korlátokon belül automatikusan megőrzi a feszességet az 
övben, mihelyt az helyesen be van állítva. A rendszer egy utas érzékelővel 
rendelkezik. Tehát ha a gyermeke nem ül az ülésben, úgy az érzékelő kikap-
csolt állapotban van. 

 VESZÉLY!  Az automatikus övfeszítő rendszer, valamint a jelzőfény- 
és a riasztó rendszer csak adott korlátok között és megfelelő használat 
esetén működőképes. Mindössze segítséget nyújtanak Önnek, nem 
helyettesítik az Ön által elvégzendő biztonsági ellenőrzést, egyéb javaslatok 
vagy követelmények betartását ill. ezek figyelmen kívül hagyását. Járjon 
mindig kötelességtudóan el és időnként ellenőrizze gyermeke biztonságos 
rögzítettségét.

KING II ATS termékváltozat: 

 VESZÉLY! Ha a jelzőlámpa 15  pirosan világít, 
akkor gyermeke nincs megfelelően rögzítve az 
ülésben vagy az automatikus összehúzó rendszer 
elérte a teljesítő határt. Álljon meg a következő 
biztonságos helyen és ismételje meg a  
“9.3 Gyermeke biztosítása“ fejezetben leírtakat.

 TIPP! Ha gyermekét már bekötötte, akkor előfordulhat, 
hogy az automatikus övfeszítő rendszer az övfeszítettség 
felső határának elérését kijelzi. Előfordulhat, hogy már 
az első beállítás esetén jól beállította az öveket, de az 
automata beállítás leállt. Ebben az esetben befejezheti 
az utazást (időnként ellenőrizze gyermeke helyes ülését) 
vagy álljon meg a következő, erre megfelelő helyen és 
húzza meg a beállító övet (kicsatolás nélkül). Ezután az 
automatikus övfeszítő rendszer ismét átvált zöldre és 
ujratöltődik, miáltal a figyelmeztető rendszer is nullázódik.

 TIPP! Alvó gyermekét zavartalanul kiveheti az ülésből, 
ha az elnémító gombot lenyomva tartja, majd kioldja az 
öveket. 
 

  VESZÉLY! Ha a jelzőfény 15  piros és zöld színnel 
világít, úgy az elemet ki kell cserélni.

Hajtsa fel az üléshuzatot és a szivacspárnát az  
ülésfelületen és cserélje ki a két AAA típusú elemet  
az elemrekeszben 24 .

8. GYEREKÜLÉS BESZERELÉSE
1.  Állítsa a gyerekülést menetirányban az autóülésé-

re. 
2.  Nyomja meg a szürke kioldógombok egyikét 03  és 

egyidejűleg húzza a csészét előre 02  amennyire 
csak lehet.
 VESZÉLY! Nyitáskor és záráskor semmi sem ke-
rülhet az üléscsésze 02  és az ülés alsó része közé 
06 .  Ön és gyermeke becsípheti az ujjait, amely 
sérülést okoz. 

3.  Húzza ki jármű biztonsági övét és helyezze az 
üléscsésze 02  és az ülés alsó része 06  közé, a 
két alsó, világospiros övvezetőn keresztül 04 .
 VESZÉLY! Győződjön meg arról, hogy az átlós 
biztonsági öv 21  és a kétpontos medenceöv 22  
mindkét alsó, világospiros övvezetőben fekszik-e 
04  és nem csavarodott-e meg. 

4.  Kapcsolja a csat nyelvét az ülés csatjába 20 úgy, 
hogy egy “KLIKK“ hangot halljon. 

5.  Szorítsa meg az átlós övrészt 21 az átlós öv 21  
erős meghúzásával, a jármű biztonsági övcsat-
jának ellentétes oldala felől. 

6.  Tartsa meg 02  egy kézzel az üléscsészét, mialatt 
a másik kezével előre húzza 05  a szürke 
beállító kart. Döntse az üléscsészét az 02  ülés 
alsó részének 06  mindkét rögzítési helyzete fölé. 

 FIGYELMEZTETÉS! A sérülések elkerülése ér-
dekében vegye el a kezét a szürke beállító karról 
05 , mihelyt a két rögzítési helyzet fölé ér. 

7.  Nyomja az üléscsészét 02  mindkét kezével az 
ülés alsó részének 06 , amíg az nem rögzül. 
 
 VESZÉLY! A szürke kioldógombok két piros biz-
tonsági jelölése nem lehet látható.

8.  Helyezze az átlós övszakaszt 21  a felső, sötétpi-
ros övvezetőbe 01 . 

9.  Húzza erősen előre a gyerekülést, hogy 
meggyőződhessen a biztonságos rögzülésről. 

10. Vegye figyelembe a 10.1 “FEJTÁMASZ BEÁLL-
TÁSA“ fejezetben leírt lépéseket.

11.  Vegye figyelembe a 10.2 “GYERMEK BECSA-
TOLÁSA“ fejezetben leírt lépéseket. 

9.1. FEJTÁMASZ BEÁLLÍTÁSA

1. Az öv meglazítása 
Nyomja meg a beállító gombot 13 , és ezzel 
egyidejűleg húzza előre mindkét vállövet 10  az 
övpárnák alatt 11 .

A fejtámaszt 09  úgy kell beállítani, hogy a gyermek 
vállai és a fejtámla között két ujjnyi hely maradjon.
Ha gyermeke vastagabb ruházatot visel, akkor ismét 
be kell állítani a fejtámaszt, hogy az övek helyes  
vezetése biztosítható legyen.

2. A fejtámasz beállítása:
KING II ATS / LS
1.  Ültesse be gyermekét az ülésbe és vizsgálja felül  

a fejtámasz magasságát 09 .
2.  Húzza / tolja a fejtámasz állítót 07  a kívánt irányba  

a fejtámasz lefele / felfele irányú beigazításához. 
3.  Ismételje meg a folyamatot, amíg a fejtámasz 09  

el nem éri a kívánt magasságot. 
 FIGYELMEZTETÉS! Ha a fejtámasz túl 

alacsonyan van, akkor ez az öv- és a jelzőrendszer 
hatékonyságát hátrányosan befolyásolja.
KING II 
1.   Húzza meg a fejtámasz állítójának karját 08  az 

üléscsésze hátulján 02 . A fejtámasz így ki van 
oldva.

2.  Csúsztassa a kioldott fejtámasz állítóját 09   
a kívánt irányba, a helyes magasságig. Mihelyt 
elengedi a fejtámasz állítójának karját 08 ,  
a fejtámasz 09  rögzül. 

3.  Ültesse be gyermekét az ülésbe és vizsgálja felül  
a fejtámasz magasságát 09 . Ismételje meg  
a folyamatot, amíg a fejtámasz 09  el nem éri  
a kívánt magasságot.

A helyesen beállított fejtámasz 09  biztosítja az 5-pontos övrendszer helyes 
vezetését és biztosítja gyermeke optimális védelmét. 

A fejtámasz magasságának beállítása a gyermekéhez:

A KING II / ATS / LS üléscsészéje négy különböző szögben állítható:

“klikk“-el be kell 
kattanniuk.

8.  Húzza meg a vállöveket 
11 , hogy az összes szíj 
egyenletesen felfeküdjön 
és megfelelően feszes 
legyen.

1.  Nyissa ki az övkapcsot 12  (nyomja meg a piros gombot).
2.  Nyomja meg a beállító gombot 13 , és ezzel egyidejűleg 

húzza előre mindkét vállövet 11  az övpárnák alatt 10 .
3.  Ültesse be a gyermeket a gyerekülésbe.
4.  Ellenőrizze a fejtámasz helyes magasságát és 

szükség esetén állítsa be [lásd fent]. 
5.  Győződjön meg arról, hogy a gyermeke háta lapo-

san fekszik a gyerekülés háttámaszára.
6.  Helyezze a csat nyelvét 23  az övrögzítőbe 19 .
7.  Irányítsa egymáshoz a két kapocsreteszt 23 , és  

fogja össze őket az övkapocsba 12  történő beil-
lesztésük előtt – összedugásuk után egy hallható 

 VESZÉLY! A csípőszalagokat 24  a lehető legalacsonyabban kell  
a gyermek csípője köré helyezni.

9.  Végezze el a “9.3 GYERMEKE BECSATOLÁSA“ szakaszban leírtakat, 
a termékváltozatnak megfelelően.  

1.  Húzza a beállító szalagot 16  addig, amíg az öv si-
mán és szorosan fel nem fekszik a gyermek testére.

 FIGYELMEZTETÉS! Húzza a beállító szalagot 16  
egyenesen előre (ne felfelé vagy lefelé).

1.  Húzza a beállító szalagot 16 , amíg a jelzőfény 14  
“zöld“ színre nem vált és egy “klikk“ hangot nem 
hall, amely az öve helyes rögzülését jelzi. 

 TIPP! A zöld jelzőfény néhány másodperc elteltével 
automatikusan elalszik. 
2.  Vegye figyelembe a “8. GYEREKÜLÉS  

BESZERELÉSE“ fejezet biztonsági megjegyzéseit 

9.3 GYERMEKE BECSATOLÁSA

 FIGYELMEZTETÉS! Húzza ki 16  egyenesen előre 
a beállító szalagot.

Minél pontosabban illeszkedik az öv a gyermek testéhez, annál nagyobb biz-
tonságot nyújt gyermekének az ülésben. Ezért ne adjon vastag ruházatot  
a gyermekére, amíg becsatolva van.

2.  Vegye figyelembe a “8. GYEREKÜLÉS  
BESZERELÉSE“ fejezet biztonsági megjegyzéseit 

Mit tegyen, ha a fényjelző nem világít “zöld“ színnel...
●  Ellenőrizze, hogy a fejtámasz a “9.1 FEJTÁMASZ BEÁLLÍTÁSA“  

fejezetnek megfelelően van-e beállítva. 
● Győződjön meg róla, hogy elegendően meghúzta a beállító szalagot.
●  Általában a termékben található elem nem cserélhető és nem is kell cserélni, 

annak hosszú élettartama miatt.
●  Amennyiben a probléma nem orvosolható a fenti módszerekkel, úgy értesítse  

a BRITAX RÖMER ügyfélszolgálattal. 

Mit tegyen, ha a fényjelző egyáltalán nem világít színnel...
●  Ellenőrizze, hogy a fejtámasz a “9.1 FEJTÁMASZ BEÁLLÍTÁSA“ fejezetben leírtaknak 

megfelelően van beállítva.
●  Ellenőrizze bármilyen jellegű szennyeződés jelenlétét az ülés érzékelő alatti ülőrészen.  

Szükség esetén tisztítsa meg a területet a 4. fejezetben leírtak szerint [I. oldal].
● Cserélje ki mindkét elemet
● Győződjön meg róla, hogy elegendően meghúzta a beállító szalagot.
Amennyiben a probléma nem orvosolható a fenti módszerekkel, úgy értesítse  
a BRITAX RÖMER ügyfélszolgálattal. 

 Kérjük, szakítson időt arra, hogy gondosan elolvassa ezt az utasítást 
és tartsa mindig kéznél, a biztonsági gyerekülés tárolórekeszében! 18  
Az utasítást a biztonsági gyerekülés, harmadik személynek történő 
továbbadásakor szintén adja tovább.  

 VESZÉLY!  A gyermeke védelme érdekében:
•  A KING II / ATS / LS ülést kizárólag a gyermeke biztosításához használja a gépjárműben. 

Semmi esetre sem alkalmas otthoni ülésnek vagy játékszernek. 
 •  10 km/h-nál nagyobb ütközési sebességű baleset esetén előfordulhat, hogy a biztonsági 

gyerekülés megsérül anélkül, hogy a sérülés azonnal láthatóvá válna. Ebben az esetben ki 
kell cserélni az autó-gyerekülést. Kérjük, hogy megfelelő módon végezze el a gyerekülés 
hulladékként történő elhelyezését.

• Ellenőriztesse a biztonsági gyerekülést, annak sérülése esetén (pl. ha a földre esik).
•  Sérülés szempontjából rendszeresen vizsgálja meg a gyerekülés minden fontos részét. 

Győződjön meg arról, hogy az összes mechanikus elem teljesen működőképes. 
• Soha ne kenje vagy olajozza be a gyerekülés alkatrészeit.
• Kérjük, hogy soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket a gyerekülésben.
• Csak a járda felőli oldalon engedje a gyermekét a járműbe be- és a járműből kiszállni.
•  Óvja a biztonsági gyerekülést a közvetlen napfénytől, amíg azt nem használja. A biztonságos 

gyerekülés forróvá válhat a közvetlen napfény hatására. A gyermek bőre érzékeny és ezért 
sérülést szenvedhet.

•  Minél pontosabban illeszkedik az öv a gyermek testéhez, annál nagyobb biztonságot nyújt 
gyermekének az ülésben. Ezért ne adjon vastag ruházatot a gyermekére, amíg becsatolva van. 

•  Tartson rendszeresen szünetet a hosszabb utak során, ezzel is lehetőséget adva 
gyermekének arra, hogy játszhasson.

•  Használja a hátsó ülésen: Tolja előre az elülső ülést annyira, hogy a gyermeke ne verhesse 
be a lábait az elülső ülés háttámaszába (a sérülések megelőzése érdekében).

 VESZÉLY!  A jármű minden utasának védelme érdekében:
Vészfékezéskor vagy baleset bekövetkeztekor, a járműben helytelenül rögzített személyek 
vagy tárgyak a jármű más utasainak sérülését okozhatják. Ezért kérjük, mindig ellenőrizze, 
hogy...
•  az autó üléseinek háttámaszai rögzítve vannak (például a lehajtható hátsó ülés retesze be 

van kapcsolódva).
• a járműben (például a csomagtartó polcon) lévő nehéz vagy éles tárgyak rögzítve vannak.
• a jármű minden utasa bekapcsolta a biztonsági övét.
•  a biztonsági gyerekülés mindig rögzítve van a járműben még akkor is, ha nem ül gyermek az 

ülésben.

 FIGYELMEZTETÉS! Az Ön védelme érdekében a gyerekülés  
kezelésekor:
• Soha ne használja szabadon állva a biztonsági gyerekülést, még tesztülésre se.
•  Nyitáskor és záráskor semmi sem kerülhet az üléscsésze 02  és az ülés alsó része közé 

06 .   
Ön és gyermeke becsípheti az ujjait, amely sérülést okoz.

•  A sérülések megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy a biztonsági gyerekülés ne szoruljon 
be kemény tárgyak (járműajtó, ülésvezető sín stb.) közé.

•  Ha éppen nincs használatban, tárolja a biztonsági gyerekülést biztonságos helyen. Ne 
helyezzen nehéz tárgyakat az ülésre és ne tárolja hőforrás vagy közvetlen napfény közelében.

• Tárolás előtt mindig távolítsa el az elemeket.

 VIGYÁZAT!  A jármű védelme érdekében:
• Egyes autóülések huzatain, amelyek kényes anyagokból (például velúr, bőrből stb.) készültek, 
kopásnyomok keletkezhetnek a gyerekülések használatakor. Az üléshuzatok optimális védelme 
érdekében BRITAX RÖMER ülésvédő használatát javasoljuk, amely a tartozék programunk részét 
képezi.

 VESZÉLY!  Elemek az ATS termékváltozathoz:
• Az elemeket felnőtteknek kell kicserélnie. • Tartsa az elemeket gyermekektől távol. • Mindig 
csak új és azonos típusú elemeket használjon. • Csak 2x AAA típusú, 1,5 voltos elemeket 
használjon. • Soha ne használjon szivárgást mutató elemeket. • Vegye ki az elhasznált elemeket 
és ártalmatlanítsa ezeket az első oldal 5. fejezetében a táblázatban található utasításoknak 
megfelelően. • Ne tegye ki az elemeket tűz vagy fokozott hő hatásának, mert felrobbanhatnak vagy 
megrepedhetnek. • Ne használjon újratölthető elemeket túl alacsony feszültségük miatt. • Vegye 
figyelembe az elemek csomagolásán található biztonsági utalásokat.

6. BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK 

II. OLDAL

7. DŐLÉSSZÖG BEÁLLÍTÁSA 

A dőlésszög beállításához:
Emelje meg beállító kart 17 , majd pedig húzza/tolja az 
üléscsészét 02  a kívánt helyzetbe. 

 VESZÉLY! Az üléscsészének 02  biztonságosan 
rögzülnie kell minden helyzetben. Húzza meg az 
üléscsészét 02 , hogy meggyőződhessen a biz-
tonságos rögzülésről.

 TIPP! Akkor is megváltoztathatja az üléscsésze 
dőlésszögét 02 , miközben a gyermek az ülésben ül. 

 A gyermek biztonsága érdekében minden utazás megkezdése előtt 
vizsgálja meg, hogy...

 ► az autó-gyerekülés biztonságosan rögzítve van-e,
 ► az üléscsésze 02  és az ülés alsó része 06  teljes mértékben rögzül. A 
szürke kioldógombok 03  két piros biztonsági jelölése nem lehet látható. 
 ►az átlós öv- és a kétpontos medenceöv-szakaszok 21  mindkét oldalon a 
22 világospiros, alsó övvezetőkön keresztül futnak 04 ,
 ►az átlós övszakasz 21  a felső, sötétpiros övvezetőn keresztül fut 01 ,
 ►az átlós öv 21  és a medenceöv szakaszok 22  szorosak és nem tekered-
tek meg,
 ►a jármű biztonsági övének csatja 20  nem a gyerekülés alsó, világospiros 
övvezetői 04  között van. 
 ►a fejtámasz megfelelően be van állítva, 
 ►a gyerekülés 5-pontos biztonsági öve kényelmet nyújt, de SZOROSAN 
tartja a gyermeke testét,
 ►az 5-pontos biztonsági övek szalagjai nem tekeredtek meg,
 ►a csatok nyelvei 23  csatolódtak az övkapocsba 12 . 

  VESZÉLY! Ha a gyermeke megpróbálja kinyitni az övcsatot 20  vagy az 
5-pontos övkapcsot 12 , akkor minél előbb álljon meg. Ellenőrizze, hogy a 
biztonsági gyerekülés megfelelően van-e rögzítve és gyermeke helyesen 
van-e biztosítva. Magyarázza el a gyermekének a cselekvésével összefüggő 
veszélyeket.

A GYERMEK KICSATOLÁSA ÉS KIVÉTELE:
A gyermek kicsatolása vagy az biztonsági gyerekülés kivételéhez, vegye 
figyelembe az 5. “SZÉTSZERELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS“ [I. oldal] 
szakaszban leírtakat
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