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KING II / ATS / LS
Instrucţiunile utilizatorului

www.britax.com
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9 kg - 18 kg

~9 luni la 4 ani

2. INTRODUCERE
Ne bucurăm că produsul nostru KING II/ATS/LS vă poate însoţi în siguranţă 
copilul într-o nouă etapă a vieţii sale.

Pentru a vă proteja corect copilul, KING II/ATS/LS trebuie utilizat 
şi instalat întotdeauna conform descrierilor din aceste instrucţiuni.

Dacă aveţi întrebări suplimentare privind utilizarea, nu ezitaţi să ne contactaţi:
BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germania

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 
Regatul Unit 

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

Aceste instrucţiuni utilizează următoarele simboluri menţionate mai jos: 

Simbol Cuvânt cheie Explicaţie
PERICOL! Risc de accidentare gravă

AVERTISMENT! Risc de accidentare minoră

ATENŢIE! Risc de deteriorare materială 

 INDICAŢIE: Note utile 

Instrucţiunile care urmează unei secvenţe setate sunt numerotate.
Exemplu: 
1. Apăsaţi butonul...

21

22

Culorile ghidajului pentru centură
Pentru o mai bună diferenţiere, cele două 
centuri de siguranţă ale vehiculului sunt 
evidenţiate cu culori diferite. Centura 
de siguranţă diagonală 21  cu roşu închis 
şi centura pentru talie 22  cu roşu aprins. 
Culoarea ghidajelor pentru centură de pe 
scaunul de siguranţă pentru copil urmează 
aceeaşi schemă de culori.

4. ÎNGRIJIREA ŞI ÎNTREŢINEREA

3. CERTIFICARE/UTILIZAREPAGINA I

5. DEZASAMBLAREA ŞI DEPUNEREA
LA DEŞEURI

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI

DEPUNEREA LA DEŞEURI:
Vă rugăm să respectaţi reglementările privind depunerea la deşeuri 
valabile în ţara dumneavoastră.

Eliminarea ambalajului Container pentru cutii de carton
Husă scaun Deşeu rezidual, utilizare termică
Componente din plastic În conformitate cu eticheta de pe 

containerul corespunzător
Componente metalice Container pentru metale
Curele centură Container pentru poliester
Cataramă şi limbi Deşeu rezidual

Baterii Container pentru baterii 

DEMONTAREA:

DESPRINDEREA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ:
1. Pentru a desprinde copilul, apăsaţi butonul de declanşare roşu al

cataramei hamului cu prindere în 5 puncte 12 .

1. Desprindeţi catarama de la centura vehiculului 20  şi slăbiţi curelele
hamului.

2. Desprindeţi secţiunea centurii diagonale 21  de pe ghidajul pentru centura
superioară 01 .

3. Pentru a deschide corpul: apăsaţi unul dintre butoanele de declanşare gri
03  şi în acelaşi timp trageţi de corpul scaunului 02  cât mai mult posibil.

4. Îndepărtaţi secţiunile centurii diagonale  21  şi centurii pentru talie 22  de
pe ghidajele de culoare roşu deschis ale centurii inferioare 04  .

5. Ţineţi de corpul scaunului 02  cu o mână în timp ce trageţi mânerul de
reglare gri 05  în faţă cu cealaltă mână.

6. Pentru a închide corpul: înclinaţi corpul scaunului 02  spre baza scaunului
06  prin ambele poziţii de cuplare.
AVERTISMENT! Pentru a evita accidentările, luaţi mâna de pe mânerul

de reglare gri 05 , de îndată ce treceţi peste cele două poziţii de cuplare.
7. Împingeţi corpul scaunului 02  cu ambele mâini spre baza scaunului 06

până la cuplarea completă.

BRITAX RÖMER 
Scaun de siguranţă 

pentru copil

Testare şi certificare
În conformitate cu ECE* R 44/04

*ECE = Standardul european pentru Echipamentele 
de siguranţă pentru copii

Grupa Greutate corporală
KING II/ATS/LS I 9 - 18 kg

Scaunul de siguranţă pentru copil a fost conceput, testat şi certificat în conformitate 
cu cerinţele Standardului european pentru Echipamentele de siguranţă pentru copii 
(ECE R 44/04). Sigiliul de aprobare E (într-un cerc) şi numărul de aprobare se află pe 
autocolantul de certificare portocaliu (autocolant pe scaunul de siguranţă pentru copil).

 PERICOL!    Validitatea acestei aprobări va fi anulată dacă efectuaţi orice fel 
de modificare asupra scaunului de siguranţă pentru copil. Doar 
producătorul are dreptul de a efectua modificări asupra scaunului 
de siguranţă pentru copil.

 PERICOL!   Nu asiguraţi niciodată copilul sau scaunul de siguranţă pentru copil cu 
o centură de fixare în 2 puncte. Dacă asiguraţi copilul în scaunul pentru 
copil doar cu o centură de fixare în 2 puncte, în cazul unui accident acest 
lucru ar putea cauza răni grave ale copilului, putând provoca moartea.

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de utilizare a sistemelor de dispozitive de fixare 
a copilului descrise în instrucţiunile de operare a vehiculului. Scaunul poate fi utilizat la 
vehiculele echipate cu o centură de fixare în 3 puncte. 
Vă rugăm să căutaţi informaţiile despre scaunele aprobate pentru scaunele de siguranţă pentru 
copil in clasele de greutate  9 - 18 kg  în instrucţiunile de operare a vehiculului. 
Puteţi utiliza scaunul de siguranţă pentru copil după cum urmează:
În direcţia de mers da
În direcţia inversă de mers nu 1)

cu centură de fixare în 2 puncte nu
cu centură de fixare în 3 puncte2) da
pe scaunul din faţă al pasagerului da 3)

pe scaunul din spate de lângă 
geam da

pe scaunul din spate centru 
(cu centură de fixare în 3 puncte)

da 4)

1) Este permisă utilizarea pe un scaun pentru vehicul orientat spre spate (de exemplu, într-o 
camionetă sau microbuz) 
dacă scaunul vehiculului este aprobat pentru a fi utilizat şi de către adulţi. Este posibil ca 
scaunul să nu fie aşezat în zona de acţiune a airbag-ului.
2) Centura de siguranţă trebuie aprobată conform ECE R 16 sau conform unui standard 
comparabil (consultaţi eticheta de test de pe centura cu un „E” sau „e” într-un cerc).
3) Dacă există un airbag frontal: Glisaţi scaunul vehiculului mult în spate şi consultaţi 
instrucţiunile incluse în manualul proprietarului vehiculului.
4) Nu se poate utiliza dacă scaunul vehiculului este echipat cu o centură de fixare în 2 puncte.

9 - 18 kg

Scoaterea husei
Slăbiţi curelele hamului cât mai mult posibil.
1. Deschideţi catarama pentru ham 12  (apăsaţi

butonul roşu).
2. Scoateţi husa tetierei 09 .

3. Deschideţi butoanele de prindere a husei 29  aflate
în stânga şi în dreapta pe partea din spate a acesteia.

4. Desfaceţi tivul elastic al husei de sub marginea corpului
scaunului.

 INDICAŢIE: Începeţi din partea laterală a corpului 
scaunului.

5. Trageţi husa în sus şi peste faţa dispozitivului de reglare
a curelei.

6. Scoateţi catarama pentru ham 12  şi capătul curelei
din husă.

7. Trageţi de husă puţin în sus şi scoateţi-o peste
tetieră 09 .

Husa poate fi spălată acum. Vă rugăm să respectaţi
instrucţiunile cu privire la spălare de pe eticheta husei:

Reaşezarea husei
Efectuaţi etapele în ordine inversă pentru a aşeza husa.

09

29

12

Asiguraţi-vă că utilizaţi numai huse de înlocuire pentru scaun BRITAX RÖMER  
originale, deoarece husa scaunului este o parte integrantă a scaunului de 
siguranţă pentru copil şi îndeplineşte funcţii importante pentru a garanta 
funcţionarea corespunzătoare a sistemului. Husele de schimb pentru scaun sunt 
disponibile de la distribuitorul dumneavoastră.
• Husa poate fi scoasă şi spălată utilizând ciclul pentru articole delicate al maşinii

de spălat (30°C). Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile cu privire la spălare de
pe eticheta husei.

• Componentele din plastic pot fi curăţate cu o cârpă umedă. Nu utilizaţi agenţi de
curăţare caustici (precum solvenţi).
 PERICOL! Scaunul pentru copil nu trebuie utilizat fără husa scaunului.

Îngrijirea cataramei pentru ham
Pentru siguranţa copilului dumneavoastră, catarama pentru ham trebuie să funcţioneze 

corect. Defecţiunile cataramei pentru ham sunt de obicei cauzate de acumulările de 
murdărie sau corpuri străine. Defecţiunile includ următoarele:

• Dispozitivele de blocare a cataramelor sunt ejectate încet când butonul roşu de 
declanşare este apăsat.

• Dispozitivele de blocare a cataramelor nu se vor mai bloca în poziţia iniţială (adică sunt 
ejectate din nou dacă încercaţi să le împingeţi la loc).

• Dispozitivele de blocare a cataramelor se cuplează fără un semnal sonor ca de „clic“.
• Dispozitivele de blocare a cataramelor sunt dificil de introdus (simţiţi rezistenţa).
• Catarama se deschide numai dacă se aplică forţă extremă.

Soluţie: spălaţi catarama pentru ham, astfel încât să funcţioneze din nou în mod
corespunzător.

25

12

12

27
26

Curăţarea cataramei pentru ham
1. Deschideţi catarama pentru ham 12  (apăsaţi

butonul roşu).
2. Reglaţi corpul scaunului 02  în poziţia de aşezare

pe verticală.  
3. Desfaceţi sistemul de fixare Velcro de pe

căptuşeala pentru zona perineală 25  şi scoateţi-l
şi păstraţi-l.

4. De sub zona de aşezare prindeţi plăcuţa metalică
26  care menţine catarama 12  la baza scaunului şi
întoarceţi-o în poziţie verticală.

5. Glisaţi plăcuţa metalică 26  prin fantă 27 .
6. Înmuiaţi catarama pentru ham 12  în apă caldă cu

detergent lichid de vase pentru cel puţin o oră. 
7. Clătiţi şi uscaţi complet catarama pentru ham 12 .
8. Glisaţi plăcuţa metalică 26  pe muchie prin fantă

27  în husă şi în baza scaunului.
9. Rotiţi plăcuţa metalică 26  90°

PERICOL! Trageţi ferm de catarama pentru ham 12
pentru a vă asigura că este fixată sigur.

10. Introduceţi căptuşeala pentru zona perineală 25
prin fantă 27  şi asiguraţi sistemul de fixare Velcro.

Curăţarea senzorului pentru pasager
1. Pliaţi partea inferioară a husei în sus.
2. Îndepărtaţi mizeria şi praful în zona senzorului pentru

pasager 28  cu un aspirator.
PERICOL! Seniorul pentru pasager 28  nu trebuie să
intre în contact cu apa.

28



9.2 ASIGURAREA COPILULUI

Versiune produs KING II: 

Versiune produs KING II LS: 

 AVERTISMENT! Trageţi de cureaua de reglare 16  
direct în faţă (nu în sus sau în jos)

1.  Trageţi de cureaua de reglare 16  până când lumi-
na indicatoare 15  este „verde“ şi puteţi auzi un clic 
sonor. 

 ►Tensionarea centurii scaunului pentru copil este 
activă acum şi îndepărtează automat lungimea în ex-
ces a centurii în cadrul unei raze de acţiune definite.
 INDICAŢIE! Lumina indicatoare verde 15  se opreşte 

automat după câteva secunde, dar sistemul continuă 
să funcţioneze.   
Pasul 1 se poate repeta în orice moment.

Scaunul pentru copil este echipat cu un sistem care menţine automat tensi-
unea într-o rază de acţiune definită la nivelul hamului după ajustarea corectă 
şi, de asemenea, cu funcţiile de indicator şi alertă. Sistemul funcţionează cu 
un senzor pentru pasager, aşadar fără copil aşezat în scaun, lumina indica-
toare va fi stinsă. 

 PERICOL! Sistemul automat de tensionare a hamului şi funcţiile de 
indicare şi alertă au o funcţionare limitată şi trebuie să se utilizeze în mod 
corect. Au scop exclusiv de asistenţă, nu înlocuiesc verificările de siguranţă, 
recomandările sau cerinţele şi nu declină responsabilitatea pentru acestea. 
Trebuie să vă asumaţi întreaga responsabilitate în acest sens şi să verificaţi 
periodic siguranţa copilului dumneavoastră.

Versiune produs KING II ATS: 

 PERICOL! Când lumina indicatoare 15  este 
roşie, copilul dumneavoastră nu este asigurat 
corespunzător sau sistemul de restrângere automat 
a ajuns la limită. Opriţi-vă cu următoarea ocazie în 
care sunteţi în siguranţă şi repetaţi paşii din capito-
lul „9.3 Asigurarea copilului“.

 INDICAŢIE! În cazul în care copilul dumneavoastră 
este în continuare fixat, alerta poate reprezenta un 
avertisment că sistemul de retracţie automat se află la 
finalul razei de acţiune. Este posibil ca sistemul să fie în 
continuare fixat fără a ţine cont de prima instalare, dar 
reglarea automată s-a oprit. Aveţi de ales între a finaliza 
călătoria (cu verificări periodice ale copilului) sau a opri 
în următorul loc convenabil şi a trage pur şi simplu din 
nou cureaua de reglare (fără a desprinde catarama) până 
ajunge în zona verde pentru a reîncărca sistemul automat 
de retracţie, această acţiune resetând, de asemenea, 
sistemul de alertă.

 INDICAŢIE! Puteţi scoate copilul care doarme 
apăsând şi ţinând apăsat prima dată butonul de 
dezactivare a sunetului în timp ce desfaceţi catarama. 
 

  PERICOL! Când lumina indicatoare 15  luminează 
intermitent roşu şi verde, bateriile trebuie înlocuite.

Depliaţi husa scaunului şi perna cu spumă de pe 
suprafaţa de aşezare şi înlocuiţi cele două baterii AAA 
din compartimentul pentru baterii 24 .

8. MONTAREA SCAUNULUI PENTRU COPIL
1. Aşezaţi scaunul pentru copil pe scaunul vehiculului 

în direcţia de mers. 
2. Apăsaţi unul dintre butoanele de declanşare gri 03  

şi în acelaşi timp trageţi de corpul scaunului 02  cât 
mai mult posibil.
 PERICOL! Când deschideţi sau închideţi, nimic 
nu trebuie să intervină între corpul scaunului 02  
şi baza scaunului 06 .  Dumneavoastră sau copilul 
dumneavoastră îşi poate prinde degetele,  
rănindu-se.

3. Scoateţi centura de siguranţă a scaunului şi plasaţi-
o între corpul scaunului 02  şi baza scaunului 06  
între cele două ghidaje pentru centura inferioară 
de culoare roşu deschis 04 .
 PERICOL! Asiguraţi-vă că centura de siguranţă 
diagonală 21  şi centura pentru talie 22  se află în 
ambele ghidaje pentru centura inferioară de culoare 
roşu deschis 04  şi că niciuna dintre centuri nu este 
răsucită. 

4. Cuplaţi limba cataramei în catarama scaunului vehi-
culului 20  cu un „CLIC“ sonor. 

5. Strângeţi secţiunea centurii diagonale 21  trăgând 
bine de centura diagonală 21  pe partea opusă 
a cataramei centurii scaunului vehiculului. 

6. Ţineţi de corpul scaunului 02  cu o mână în timp ce 
trageţi mânerul de reglare gri 05  în faţă cu cea-
laltă mână. Înclinaţi corpul scaunului 02  spre baza 
scaunului 06  prin ambele poziţii de cuplare. 

 AVERTISMENT! Pentru a evita accidentările, luaţi 
mâna de pe mânerul de reglare gri 05 , de îndată 
ce treceţi peste cele două poziţii de cuplare. 

7. Împingeţi corpul scaunului 02  cu ambele mâini spre 
baza scaunului 06  până la cuplarea completă. 
 
 PERICOL! Cele două marcaje de siguranţă roşii 
de pe butoanele de declanşare gri nu trebuie să fie 
vizibile.

8. Plasaţi secţiunea curelei diagonale 21  în ghidajul 
pentru centura superioară de culoare roşu  
închis 01 . 

9. Împingeţi ferm scaunul pentru copil în faţă pentru 
a vă asigura că este bine fixat. 

10. Respectaţi paşii din capitolul  
10.1 „REGLAREA TETIEREI“.

11.  Respectaţi paşii din capitolul 
10.2 „REGLAREA TETIEREI“. 

9.1 REGLAREA TETIEREI

1. Slăbirea hamului 
Apăsaţi butonul de reglare 13  şi în acelaşi timp trageţi  
în jos căptuşelile de umăr 10  ale ambelor curele de  
umăr 11  în faţă.

Tetiera 09  trebuie reglată, astfel încât partea de sus a 
perniţelor pentru umeri de la nivelul hamului să fie aliniată 
cu umerii copilului.
În cazul în care copilul dumneavoastră poartă 
îmbrăcăminte groasă, poate fi necesar să ridicaţi din nou 
tetiera pentru a asigura poziţionarea corectă a hamului.

2. Reglarea tetierei pentru:
KING II ATS/LS
1.  Aşezaţi copilul în scaun şi verificaţi înălţimea  

tetierei 09 .
2.  Trageţi/împingeţi dispozitivul de reglare a tetierei 07  

pentru a deplasa tetiera în sus sau în jos. 
3.  Repetaţi procedura până când tetiera 09  se află la 

înălţimea corectă. 
 AVERTISMENT! Dacă tetiera este poziţionată prea 

jos, poate compromite grav eficienţa hamulului şi a 
sistemelor de tip indicator.
KING II 
1.   Trageţi de maneta dispozitivului de reglare a  

tetierei 08  în partea din spate a corpului scaunului 02   
Acum tetiera este deblocată.

2.  Glisaţi dispozitivul de reglare a tetierei deblocat 09  
în direcţia dorită, la înălţimea corectă. De îndată ce 
eliberaţi maneta dispozitivului de reglare a tetierei 08 , 
tetiera 09  se cuplează. 

3.  Aşezaţi copilul în scaun şi verificaţi înălţimea  
tetierei 09 . Repetaţi procedura până când tetiera 09  
se află la înălţimea corectă.

Este important să setaţi corect poziţia pe înălţime a tetierei 09  pentru a utiliza în 
mod optim hamul cu prindere în 5 puncte şi pentru a asigura siguranţa copilului 
dumneavoastră. 

Pentru a regla înălţimea tetierei, astfel încât să fie potrivită pentru copilul 
dumneavoastră:

Scoica scaunului KING II / ATS / LS poate fi asezata în patru 
unghiuri diferite:

nea pentru talie este bine 
strânsă, asigurându-vă că 
hamul este întins şi bine 
fixat.

1.  Deschideţi catarama pentru ham 12  (apăsaţi butonul roşu).
2.  Apăsaţi butonul de reglare 13   şi în acelaşi timp trageţi 

în jos căptuşelile de umăr 11  ale ambelor curele de 
umăr 10  în faţă.

3.  Aşezaţi copilul în scaun.
4.  Verificaţi înălţimea corectă a tetierei şi reglaţi, dacă este 

necesar [a se vedea mai sus]. 
5.  Asiguraţi-vă că spatele copilului este bine sprijinit de 

spătarul scaunului pentru copil.
6.  Desprindeţi limbile cataramei 23  din dispozitivul de 

reţinere a hamului 19 . 
7.  Prindeţi cele două dispozitive de blocare a cataramelor 

23  şi cuplaţi-le înainte de a le pune pe catarama pentru 
ham 12  – ar trebuie să se audă un clic sonor.

8.  Trageţi de centurile pentru umeri 11  până când secţiu-

 PERICOL! Curelele pentru şolduri 24  trebuie poziţionate cât mai jos posibil 
peste şoldurile copilului.

9. Efectuaţi paşii din secţiunea „9.3 ASIGURAREA COPILULUI“ pentru  
versiunea dumneavoastră specifică de produs.  

1.  Trageţi de cureaua de reglare 16  până când hamul 
este întins aproape de corpul copilului.

 AVERTISMENT! Trageţi de cureaua de reglare 16  
direct în faţă (nu în sus sau în jos).

1.  Trageţi de cureaua de reglare 16  până când lumina 
indicatoare 14  este „verde“ şi puteţi auzi un „clic“ 
sonor, care indică că hamul este strâns corect. 

 INDICAŢIE! Lumina indicatoare verde se opreşte 
automat după câteva secunde. 
2.  Respectaţi notele de siguranţă din capitolul  

„8. MONTAREA SCAUNULUI PENTRU COPIL” 

9.3  ASIGURAREA COPILULUI 
DUMNEAVOASTRĂ

 AVERTISMENT! Trageţi de cureaua de reglare 16  
drept în faţă.

Cu cât hamul este fixat mai ferm şi mai confortabil peste corpul copilului, cu atât 
mai bine va fi protejat copilul dumneavoastră. Aşadar, evitaţi să îmbrăcaţi gros 
copilul pe sub centură.

2.  Respectaţi notele de siguranţă din capitolul  
„8. MONTAREA SCAUNULUI PENTRU COPIL”. 

Ce trebuie să faceţi când lumina indicatoare nu luminează „verde” ...
●  Verificaţi dacă tetiera este reglată corect conform capitolului  

„9.1 REGLAREA TETIEREI“. 
● Asiguraţi-vă că aţi tras cureaua de reglare cu suficientă forţă.
●  În general bateria produsului este un articol neînlocuibil şi nu trebuie înlocuită 

ca urmare a duratei sale lungi de viaţă.
●  Dacă problema nu poate fi rezolvată utilizând metodele de mai sus, contactaţi 

reprezentatul de service sau Serviciul pentru clienţi BRITAX RÖMER. 

Ce trebuie să faceţi când lumina indicatoare nu luminează deloc...
●  Verificaţi dacă tetiera este reglată corect conform capitolului  

„9.1 REGLAREA TETIEREI“.
●  Verificaţi dacă suprafaţa de aşezare de sub senzorul pentru pasager prezintă 

mizerie sau obiecte străine.   
Dacă este necesar, curăţaţi zona conform descrierii din capitolul 4 [pagina I].

● Înlocuiţi ambele baterii
● Asiguraţi-vă că aţi tras cureaua de reglare cu suficientă forţă.
Dacă problema nu poate fi rezolvată utilizând metodele de mai sus, contactaţi 
reprezentatul de service sau Serviciul pentru clienţi BRITAX RÖMER. 

 Acordaţi timp citirii cu atenţie a acestor instrucţiuni şi păstraţi-le 
întotdeauna la îndemână în compartimentul de depozitare destinat 18  
de pe scaunul de siguranţă pentru copil! Instrucţiunile trebuie să se afle 
împreună cu scaunul de siguranţă pentru copil dacă cel din urmă este 
transferat unei terţe părţi.  

 PERICOL! Pentru protecţia copilului:
•  Utilizaţi KING II/ATS/LS exclusiv pentru a vă asigura copilul în vehicul. Nu este potrivit pentru 

a fi utilizat ca scaun sau jucărie acasă. 
 •  În cazul unui accident cu o viteză de impact mai mare de 10 km/h, scaunul de siguranţă pen-

tru copil se poate deteriora fără ca deteriorarea să fie imediat vizibilă. În acest caz, scaunul 
de siguranţă pentru copil trebuie înlocuit. Vă rugăm să respectaţi măsurile de eliminare la 
deşeuri corespunzătoare.

•  Faceţi o regulă din a verifica scaunul de siguranţă pentru copil (de exemplu, în cazul în care 
cade pe jos).

•  Verificaţi regulat toate componentele importante pentru a nu prezenta deteriorări. Înainte de 
utilizare, asiguraţi-vă în special că toate componentele mecanice sunt complet funcţionale.

• Nu lubrifiaţi sau nu ungeţi niciodată componentele scaunului pentru copil.
• Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat în scaunul pentru copil din vehicul.
• Permiteţi copilului să intre sau să iasă din maşină numai pe partea cu trotuarul.
•  Protejaţi scaunul de siguranţă pentru copil împotriva radiaţiilor directe ale soarelui, atât timp 

cât nu este utilizat. Scaunul de siguranţă pentru copil se poate încălzi foarte mult dacă este 
supus radiaţiilor directe ale soarelui. Pielea copilului este sensibilă şi poate fi aşadar rănită.

•  Cu cât hamul este fixat mai ferm şi mai confortabil peste corpul copilului, cu atât mai bine va 
fi protejat copilul dumneavoastră. Aşadar, evitaţi să îmbrăcaţi gros copilul pe sub centură. 

•  Faceţi pauze regulate în timpul călătoriilor mai lungi pentru a lăsa copilul să se joace atunci 
când este ridicat de pe scaunul pentru copil.

•  Utilizaţi-l pe scaunul din spate: Apăsaţi scaunul din faţă în faţă suficient de mult, astfel încât 
picioarele copilului să nu atingă spătarul din faţă (pentru a preveni riscul de rănire).

 PERICOL! Pentru protecţia tuturor pasagerilor vehiculului:
În caz de oprire de urgenţă sau accident, persoanele sau obiectele care nu sunt asigurate pot 
răni ceilalţi pasageri ai vehiculului. Vă rugăm să vă asiguraţi întotdeauna că...
•  spătarele scaunelor vehiculului sunt blocate (de exemplu, dispozitivul de blocare a banchetei 

din spate rabatabile trebuie să fie cuplat).
• toate vehiculele sau obiectele ascuţite din vehicul (de exemplu, din portbagaj) sunt asigurate.
• toate persoanele din vehicul au centurile de siguranţă asigurate.
•  scaunul de siguranţă pentru copil este întotdeauna asigurat în maşină, chiar şi când copilul 

nu este aşezat în scaun.

 AVERTISMENT! Pentru protecţia dumneavoastră când manipulaţi 
scaunul pentru copil:
•  Nu folosiţi niciodată scaunul de siguranţă pentru copil liber, nici măcar pentru aşezarea de 

probă.
•  Când deschideţi sau închideţi, nimic nu trebuie să intervină între corpul scaunului 02  şi 

baza scaunului 06 . Dumneavoastră sau copilul dumneavoastră îşi poate prinde degetele, 
rănindu-se.

•  Pentru a preveni deteriorarea, asiguraţi-vă că scaunul de siguranţă pentru copil nu este 
blocat între obiecte dure (uşa maşinii, ghidaje scaune etc.).

•  Păstraţi scaunul de siguranţă pentru copil într-un loc sigur dacă nu este utilizat. Nu plasaţi 
obiecte grele pe scaun şi nu îl depozitaţi direct lângă sursele de căldură sau în lumina directă 
a soarelui.

• Scoateţi întotdeauna bateriile înainte de depozitare

 ATENŢIE! Pentru a proteja vehiculul:
• Anumite huse pentru scaunele vehiculelor confecţionate din materiale mai sensibile (de 
exemplu, velur, piele etc.) pot prezenta semne de uzură şi ruptură când utilizaţi scaunele de 
siguranţă pentru copil. Pentru protecţia optimă a huselor scaunului, vă recomandăm să utilizaţi 
materialul de protecţie pentru scaunele maşinii de la BRITAX RÖMER, care face parte din 
gama noastră de accesorii.

 PERICOL! Baterii pentru varianta de produs ATS:
• Bateriile trebuie înlocuite de un adult. • Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. • Utilizaţi 
doar baterii noi de acelaşi tip. • Utilizaţi doar 2x baterii AAA de 1,5 volţi. • Nu utilizaţi niciodată 
baterii care prezintă scurgeri. • Îndepărtaţi vechile baterii şi eliminaţi-le conform instrucţiunilor 
de depunere la deşeuri de la pagina I, capitolul 5. • Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă 
sau flăcări, deoarece pot arde sau exploda. • Din cauza tensiunii inferioare, nu utilizaţi baterii 
reîncărcabile. • Respectaţi avertismentul de pe ambalajul bateriilor.

6. NOTE DE SIGURANŢĂ 

PAGINA II

7. REGLAREA UNGHIURILOR 

Pentru reglarea unghiului:
Ridicaţi maneta de reglare 17  şi trageţi/împingeţi 
corpul scaunului 02  în poziţia dorită. 

 PERICOL! Corpul scaunului 02  trebuie să se 
cupleze sigur indiferent de poziţie. Trageţi de corpul 
scaunului 02  pentru a vă asigura că este cuplat 
corespunzător.

 INDICAŢIE! De asemenea, puteţi regla unghiul 
corpului scaunului 02  când copilul este aşezat în 
scaunul pentru copil. 

 Pentru siguranţa copilului dumneavoastră, înainte de fiecare călăto-
rie cu maşina, asiguraţi-vă că ...

 ► scaunul de siguranţă pentru copil este fixat sigur,
 ► corpul scaunului 02  şi baza scaunului 06  sunt complet cuplate. Cele 
două marcaje de siguranţă roşii de pe butoanele de eliberare gri 03  nu 
trebuie să fie vizibile. 
 ►secţiunile centurii diagonale 21  şi a centurii pentru talie 22  trec prin 
ambele părţi prin ghidajele roşu deschis ale centurii inferioare 04 ,
 ►secţiunea centurii diagonale 21  trece prin ghidajul pentru centura superi-
oară de culoare roşu închis 01 ,
 ►secţiunile centurii diagonale 21  şi a centurii pentru talie 22  sunt strânse 
şi nu sunt răsucite,
 ►catarama centurii de siguranţă a vehiculului 20  nu este poziţionată între 
ghidajele pentru centura inferioară de culoare roşu deschis 04  a scaunului 
pentru copil.
 ►tetiera este reglată corect, 
 ►hamul cu prindere în 5 puncte al scaunului pentru copil este confortabil, 
dar strâns FERM în jurul copilului,
 ►curelele hamului cu prindere în 5 puncte nu sunt răsucite,
 ► limbile cataramelor 23  sunt cuplate în catarama hamului 12  . 

  PERICOL! În cazul în care copilul încearcă să deschidă catarama centurii 
vehiculului 20  sau catarama hamului cu prindere în 5 puncte 12  opriţi ime-
diat atunci când este sigur. Asiguraţi-vă că scaunul de siguranţă pentru copil 
este fixat corect şi copilul este asigurat corespunzător. Explicaţi copilului 
pericolele asociate acţiunilor sale.

DESPRINDEREA COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ ŞI ÎNDEPĂRTAREA:
Pentru a desprinde copilul sau pentru a îndepărta scaunul de siguranţă 
pentru copil, respectaţi paşii din Secţiunea 5 „DEZAMSAMBLAREA ŞI 
DEPUNEREA LA DEŞEURI“ [PAGINA I]
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