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TUOTEKUVAUS
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Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Saksa
Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

*ECE = eurooppalainen turvallisuusvarusteita koskeva normi

Symboli
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10

08

03

12

01
02
03
04

4.

Päätuki
Painikkeet
Hihnanohjaimet
Kantokahva

05
06
07
08

Lukkokielet
Olkapehmuste
Olkahihnat
Valjaiden lukitus

09
10
11
12

Huomio oman ajoneuvosi lasten turvaistuimia koskevat ohjeet.
Tarkasta ajoneuvosi käyttöohjeesta standardin ECE R16 mukaan turvaistuimia
varten hyväksyttyjä ajoneuvon istuimia koskevat tiedot.

Käyttömahdollisuudet BABY-SAFE i-SIZE:

BRITAX RÖMER
-turvaistuin

Vyön pää
Käyttöohjeelle tarkoitettu lokero
Hihnoille tarkoitetut raot
Hihnanpidike

5.

KÄYTTÖ AJONEUVOSSA

08

selkä menosuuntaan

kyllä

2-pistevyöllä kiinnitettynä

ei

3-pistevyöllä1)

kyllä

etumatkustajan istuimella

kyllä 2)

uloimmaisilla takaistuimilla

kyllä

keskimmäisellä takaistuimella
(kolmipistevyöllä)

kyllä 3)

Adapteri
Aurinkokuomulle tarkoitetut koukut

osaa ylöspäin.
5. Vedä päällistä ylöspäin siten, että se irtoaa pääntuesta 01 .
6. Irrota turvakaukaloa ympäröivät muovilistat reunuksen alta.
7. Pujota hihnan pää 09 ulos päällisestä.
8. Poista päällinen.
►►Istuinpäällisen voi tämän jälkeen pestä. Noudata istuinpäällisen pesuetikettiin merkittyjä ohjeita.
Irrota istuimen pienentäjän takaosa ennen pesua, sitä ei
saa pestä mukana.

06
07

Vyölukon irrotus ja puhdistus
1. Kallista turvakaukaloa taaksepäin.
2. Työnnä vyölukon ja turvakaukalon kiinnittämisestä vas-

Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:
ei

40 - 83 cm
≤ 13 kg

1) Vyöllä on oltava standardin ECE R 16 (tai siihen verrattavan standardin) mukainen hyväksyntä.
Tämän voi tunnistaa esimerkiksi vyön tarkastusetikettiin ympyrän sisälle merkitystä kirjaimesta
"E” tai "e".
2) Etuturvatyynyn tulee olla pois käytöstä. Noudata ajoneuvon käsikirjan sisältämiä ohjeita.
3) Käyttö ei ole mahdollista, jos käytettävissä on vain 2-pistevyö.

Puh.: +44 (0) 1264 333343
Faksi: +44 (0) 1264 334146
S-posti: service.de@britax.com
www.britax.com

Selitys

VAARA!

Voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia

VAROITUS!

Voi aiheuttaa lieviä loukkaantumisia

HUOMIO!

Voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja

OHJE!

Hyödyllisiä ohjeita

08
09

31
30

3.

taava metallilevy 30 pystyasennossa hihnalle tarkoitetun
aukon 31 läpi.
Upota vyölukko 08 vähintään tunnin ajaksi lämpimään
veteen, johon on lisätty astianpesuainetta. Huuhtele lukko
ja anna sen kuivua hyvin.

Vyölukon asentaminen:
1. Työnnä metallilevy 30 pystyasennossa ylhäältä alas

2.

päällisessä olevan hihnalle tarkoitetun aukon 31 läpi ja
edelleen istuinkaukalon läpi. Varmista, että suunta on
oikea.
Varmista kiinnitys vetämällä vyölukosta 08 voimakkaasti.

Istuinpäällisen asentaminen

Istuinpäällisen voi asentaa takaisin paikalleen noudattamalla
soveltuvilta osin edellä esitettyjä ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

mistä varten.

BRITAX RÖMER
-turvaistuin
BABY-SAFE i-SIZE

Tarkastus ja hyväksyntä
standardin ECE* R 129/00 mukaan
Lapsen pituus

Lapsen paino

40 - 83 cm

≤ 13 kg

Turvakaukalo on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvavarusteita
koskevan standardin (ECE R129/00) vaatimusten mukaisesti. Tarkastusmerkki
E (ympyrän sisällä) ja hyväksymisnumero on merkitty oranssiin hyväksymisetikettiin (turvaistuimeen kiinnitettyyn tarraan).
VAARA!
Turvakaukaloa ei saa käyttää muiden kuin luvussa ”4. KÄYTTÖ AUTOSSA” ilmoitettujen telakoiden yhteydessä.
VAARA!
Hyväksyntä raukeaa välittömästi, jos turvaistuimeen tehdään
muutoksia. Muutoksia saa tehdä vain istuimen valmistaja. Istuimen antama suoja saattaa heikentyä tai kadota kokonaan,
mikäli istuimeen tehdään omavaltaisesti teknisiä muutoksia.
Älä tee turvakaukaloon teknisiä muutoksia.
VAROITUS! BABY-SAFE i-SIZE -turvakaukalo tarkoitettu käytettäväksi
vain autossa lapsen turvallisuuden varmistamiseen. Istuinta ei
ole tarkoitettu käytettäväksi kotona istuimena tai leikkikaluna.
VAARA!
Älä kiinnitä lastasi tai turvaistuinta 2-pisteturvavyöllä. Jos lapsen
turvaistuin kiinnitetään ajoneuvoon vain 2-pistevyöllä, lapsi
saattaa loukkaantua tai jopa menehtyä onnettomuudessa.

Määrätyssä järjestyksessä suoritettavat toimenpiteet on numeroitu.
Esimerkki:
1. Paina nappia ...
16
Turvavöiden värit
Jotta vyöt olisi helpompi erottaa toisistaan, ovat
molemmat auton turvavyöt eri värisiä. Olkavyön
16 väri on vaaleansininen ja lantiovyön 17
puolestaan tummansininen. Turvaistuimeen kuuluvien hihnanohjainten värit noudattavat samaa
17
värikaavaa.

6.

IRROTTAMINEN / HÄVITTÄMINEN

IRROTTAMINEN:
1. Kierrä SICT-turvaistuinta 26 myötäpäivään ääriasentoon saakka.

Istuinpäällisen irrottaminen
1. Poista aurinkosuoja (ks. luku 8.5).
2. Avaa vyölukko 08 (painamalla punaista painiketta).
3. Avaa olkapehmusteen painonapit 06 .
4. Vedä olkahihnojen alla 07 olevaa pääntuen päällisen

01

BABY-SAFE i-SIZE

kasvot menosuuntaan

14

Turvaistuimessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä BRITAX RÖMER -istuimiin
tarkoitettuja varapäällisiä, sillä istuinpäällinen on olennainen osa lasten istuinta. Istuinpäällinen huolehtii siten turvaistuimen turvallisuuden kannalta tärkeistä tehtävistä.
Istuinten varapäällysteet saat myyjältäsi.
• Muoviosat voidaan pestä saippualiuoksella. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita
(kuten liuottimia).
VAARA! Turvakaukaloa ei saa käyttää ilman istuinpäällistä.

Ei i-Size

BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² -turvaistuinta voi käyttää lisäksi jalustan BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE (saatavissa lisävarusteena) yhteydessä i-Size -hyväksyttynä
tuotteena. Jalustat helpottavat niin turvaistuimen turvallista asentamista ajoneuvoon kuin
istuimen irrottamistakin. Jalustoissa BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE on mahdollista säätää
lisäksi turvakaukalon kulmaa.

13

13

HOITAMINEN JA HUOLTAMINEN

Ajoneuvon istuinpaikka
i-Size

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

Huomiosana

11

09

HYVÄKSYNTÄ

BABY-SAFE i-SIZE on tarkoitettu ainoastaan vauvojen ajoneuvoon kiinnittä-

Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleita:

06

02

3.

Johdanto

Olemme iloisia, että BABY-SAFE i-SIZE saa olla lapsesi turvana ensimmäisten
elinkuukausien ajan.
BABY-SAFE i-SIZE -turvakaukalon käytön ja asennuksen on tapahduttava
ehdottomasti tämän käyttöohjeen mukaisesti, sillä turvaistuin pystyy antamaan lapsellesi vain silloin riittävän suojan! Lue käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin käytät BABY-SAFE i-SIZE -turvakaukaloa ensimmäisen kerran.
Säilytä käyttöohje aina saatavilla turvakaukalossa sille varatussa paikassa.
Mikäli tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, käänny meidän puoleemme:

40 cm - 83 cm
≤ 13 kg

26
16

12

17

2. Irrota olkahihna 16 vaaleansinisestä
hihnanpidikkeestä 12 .

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE

FI

Käyttöohje

3. Avaa auton turvavyön lukko 18 ja poista lantiohihna
17 tummansinisistä hihnanohjaimista 03 .
►Turvakaukalon
►
voi nyt poistaa.

03
17
18

VAARA! Turvakaukalon tulee olla aina kiinnitetty
ajoneuvoon - myös siinä tapauksessa, että lapsi ei
matkusta turvaistuimessa.
2000029669 11/17

SIVU I

HÄVITTÄMINEN:
Noudata maakohtaisia määräyksiä.
Pakkauksen hävittäminen

Kartongin jätesäiliö

Istuimen päällinen

Kuivajäteastiaan, termiseen hyötykäyttöön

Muoviosat

Noudata jätesäiliöiden ohjeita

Metalliosat

Metallinkeräykseen

Vyön hihnat

Polyesterijätesäiliöön

Lukko ja kielet

Kuivajäteastiaan

www.britax.com

SIVU II
7.

8.2 ISTUIMEN SUPISTAJAN KÄYTTÖ

TURVAOHJEET

Lue tämä käyttöohje huolellisesti kaikessa rauhassa ja säilytä se
ohjeelle tarkoitetussa säilytyslokerossa 10 turvakaukalon yhteydessä.
Siten käyttöohje on tarvittaessa aina saatavilla! Jos luovutat turvaistuimen
toisen henkilön käyttöön, anna ohjeet aina mukaan!
VAARA! Lapsen turvallisuuden vuoksi:

• Turvakaukalo voi vaurioitua onnettomuuden yhteydessä, mikäli törmäysnopeus
on ollut yli 10 km/h. Syntyneet vauriot eivät tällöin välttämättä näy ulospäin. Tässä
tapauksessa turvakaukalo on vaihdettava. Hävitä kaukalo asianmukaisesti.
• Toimita turvakaukalo aina tarkastettavaksi, mikäli turvakaukalo on altistunut olosuhteille, jotka ovat saattaneet johtaa kaukalon vahingoittumiseen (esim. turvakaukalon
pudottua maahan).
• Tarkista kaikki tärkeät osat mahdollisten vaurioiden varalta. Varmista erityisesti,
että kaikki mekaaniset osat toimivat moitteettomasti.
• Älä koskaan öljyä tai voitele turvakaukalon osia.
• Älä koskaan jätä vauvaa yksin ilman valvontaa autoon sijoitettuun turvakaukaloon.
• Kiinnitä vauva aina turvavyöllä turvakaukaloon.
• Älä koskaan jätä turvakaukaloa ilman valvontaa selvästi lattiatason yläpuolella olevalle pinnalle (esim. (vaipanvaihto-)pöydälle, sohvalle).
• Suojaa käyttämättömänä oleva turvakaukalo voimakkaalta auringonpaisteelta (esim.
peittämällä kaukalon kevyellä kankaalla). Turvakaukalo voi kuumentua suorassa auringonpaisteessa voimakkaasti. Lapsen iho on herkkä, minkä vuoksi kuumat pinnat
voivat aiheuttaa ihovammoja.
• Mitä tiiviimmin vyö on lapsen kehoa vasten, sitä tehokkaammin se suojaa lasta.
Älä sen vuoksi pue lapselle paksuja vaatteita päälle vyön alle.
• Turvakaukaloa ei ole tarkoitettu vauvan pitkäaikaiseksi sijoituspaikaksi. Vauva
on turvakaukalossa puolittaisessa makuuasennossa, mikä rasittaa aina vauvan
selkärankaa. Nosta vauva mahdollisimman usein pois turvakaukalosta. Pidä tämän
vuoksi myös taukoja pitkien automatkojen aikana. Älä jätä vauvaa auton ulkopuolella
enää turvakaukaloon.
• Lukitse ajoneuvon istuinten selkänojat paikalleen (esim. alas taitettava takapenkki).
• Älä koskaan yritä pitää vauvaa sylissäsi omin voiminesi tai auton turvavyön avulla.

Käytä istuimen supistajaa, jos vauva on vielä hyvin pieni. Vaahtomuovipalat
poistamalla supistaja sopii myös hieman suuremmille vauvoille.
Istuimen supistajan käyttö:
1. Avaa vyölukko 08 (painamalla punaista painiketta).
2. Aseta istuimen supistaja 19 turvakaukaloon. Vaah19
tomuovipaloilla täytetyn osan on jäätävä alas.
07
3. Pujota istuimen supistajan alaosa olkahihnojen 07
alapuolelle. Varmista, että istuimen supistaja 19 on
turvakaukalon selkänojaa vasten.
08

8.3 OLKAHIHNOJEN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN
Oikein säädetty pääntuki 01 parantaa turvaistuimessa oleskelevan lapsen suojausta. Pääntuki 01 on säädettävä siten, että ulos tulevien olkahihnojen aukot
07 ovat suunnilleen kahden sormen leveyden verran (25 mm) lapsen olkapään
korkeuden alapuolella.

08

10

20

VAARA! Kaikkia matkustajia koskevia turvajärjestelyjä:

Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrutuksen tai
onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden. Pidä sen
vuoksi aina huolta siitä, että...
• kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyllyllä) sijaitsevat painavat ja teräväreunaiset esineet
on varmistettu.
• kaikki ajoneuvon matkustajat käyttävät turvavyötä.
• turvakaukalo on aina kiinnitetty, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

VAROITUS! Turvaohjeita istuimen käsittelyyn:

• Varo turvakaukalon jäämistä kovien esineiden (auton ovien, istuinkiskojen jne.) väliin.
Muutoin turvaistuin saattaa vahingoittua.
• Varmista, että vyön alapää ei juutu kiinni (esimerkiksi oviin, rullaportaisiin jne.), sillä
tämä voi johtaa turvakaukalon putoamiseen.
• Säilytä turvakaukaloa turvallisessa paikassa silloin, kun sitä ei käytetä. Älä aseta istuimelle painavia tavaroita tai älä säilytä turvaistuinta suoraan lämpölähteen vieressä
tai auringonvalossa.

HUOMIO! Ajoneuvon suojaaminen:

• Turvaistuimen käyttö voi aiheuttaa kulumisjälkiä herkistä materiaaleista (esim.
veluurikankaasta, nahasta) valmistettuihin istuinpäällisiin. Jotta auton istuinpäälliset
olisi suojattu tehokkaasti, käytä turvakaukalon alla lisävarusteena saatavaa BRITAX

RÖMER -turvaistuinten alustaa.

8.

KÄYTTÖ

8.1 KANTOKAHVAN SÄÄTÄMINEN
Voit lukita kantokahvan 04 kolmeen asentoon A, B ja C:
Kantokahvan asennot:
A - Turvaistuimen kantamiseen ja siirtämiseen auton
A
sisällä.
B - Vauvan sijoittamiseen istuimeen.
B
C - Pitää istuimen tukevasti paikallaan auton ulkopuolella.
04

C

A
B
04
02

C

Kantokahvan säätäminen:
1. Paina kumpaakin 02 kantokahvan 04 painiketta
samanaikaisesti ja pidä painikkeita painettuna.
2. Kallista kantokahvaa 04 pitäessäsi painikkeita 02 painettuna, kunnes kahva on haluamassasi asennossa.
3. Vapauta painikkeet 02 ja varmista, että kantokahva
04 on lukittunut moitteettomasti paikalleen.

Olkahihnojen säätäminen:
1. Avaa vyölukko 08 (painamalla punaista painiketta).
2. Avaa käyttöohjeelle tarkoitettu lokero 10 turvakaukalon taustapuolelta.
3. Siirrä pääntuki 01 oikeaan asentoon painamalla
ja liikuttamalla olkahihnojen säätöpainiketta 20 .
(Pääntuki 01 on säädettävä siten, että ulos tulevien
olkahihnojen aukot 07 ovat suunnilleen kahden
sormen leveyden verran (25 mm) lapsen olkapään
korkeuden alapuolella.)
4. Varmista, että olkahihnojen säätöpainike 20 on
lukittunut moitteettomasti.
5. Sulje käyttöohjeelle tarkoitettu lokero 10 uudelleen.

		

9.

Lapsi on kiinnitettävä turvakaukaloon ennen turvakaukalon kiinnittämistä
ajoneuvoon. Noudata tämän osalta ohjeita luvussa 8.4. VAUVAN KIINNITTÄMINEN turvavyöllä.

VAARA! Turvakaukaloa kohti turvatyyny voi aiheuttaa vauvalle vakavia ja
jopa hengenvaarallisia vammoja.
Älä käytä turvakaukaloa etumatkustajan istuimella, mikäli turvatyyny on käytössä! Noudata sivuturvatyynyillä varustettujen istuinpaikkojen osalta ajoneuvon
käsikirjan ohjeita.
1. Valitse sopiva asento ajoneuvossa lukuun 4. KÄYTTÖ
A
AJONEUVOSSA sisältyvän taulukon perusteella.
04
2. Aseta turvakaukalo ajoneuvon istuimelle selkä
ajosuuntaan päin (vauva katsoo taaksepäin).
3. Varmista, että kantokahva 04 on ylhäällä asennossa A.

21
09

29

18

8.5 AURINKOSUOJAN KÄYTTÖ

15
14

AURINKOSUOJAN ASENTAMINEN
1. Kiinnitä istuinpäällisen kiinnityslenkit 15
kantokahvan kummallakin puolella aurinkosuojan
koukkuihin 14 .
2. Vedä joustava reunus turvakaukalon pään puoleisen
reunuksen päälle. Kiinnitä joustava reunus kaukalon
sivuilla painonapeilla.

Turvakaukaloa voi käyttää Travel System -järjestelmänä kaikissa sellaisissa
lastenvaunujen rungoissa, jotka on hyväksytty Britax/RÖMER-turvakaukaloita
varten.
VAROITUS! Tämä Travel System -järjestelmä ei sovellu...
... useamman kuin yhden lapsen kuljettamiseen.
... kaupalliseen tarkoitukseen.
... käytettäväksi muiden vaunurunkojen yhteydessä.
... s ängyksi tai kehdoksi. Kantokasseja, lastenvaunuja ja Sport-rattaita saa käyttää vain lapsen kuljettamiseen.
VAROITUS! Kiinnitä vauva aina vyöllä turvakaukaloon ja varmista, että turvakaukalo on kiinnitetty moitteettomasti lastenvaunuihin. Älä koskaan nosta tai
vedä lastenvaunuja tarttumalla turvakaukaloon. Lukitse aina jarrut, ennen kuin
kiinnität turvakaukalon lastenvaunuihin tai irrotat sen vaunuista.

22
23

03

16

8.4 VAUVAN KIINNITTÄMINEN VYÖLLÄ

Aurinkosuoja 28 suojaa vauvan päätä auringonpaisteelta. Aurinkosuoja on
helppo avata ja sulkea kantokahvasta käsin 04 . Toimi seuraavasti, mikäli haluat
kiinnittää tai irrottaa 28 aurinkosuojan:
AURINKOSUOJAN POISTAMINEN
28
1. Poista aurinkosuoja 28 turvakaukalon pään
puoleisesta reunuksesta. Sivuilla olevat painonapit
on tällöin avattava ja joustava reunus poistettava
paikaltaan.
2. Irrota istuinpäällisen kiinnityslenkit 15 kantokahvan
kummallakin puolella aurinkosuojan koukuista 14 .

Noudata lastenvaunujen käyttöohjetta!

6. Aseta lantiohihna 17 turvakaukalon reunuksessa
kummallakin puolella 03 oleviin hihnanohjaimiin.
Varmista, että lantiohihna 17 ei kierry.
7. Kiristä lantiohihna 17 vetämällä olkahihnasta 16 .

17

Olkahihnojen kiristäminen:
Vedä hihnan päästä 09 . Varmista tällöin, että vedät
hihnan pään 09 suorassa ulos. Hihnaa ei saa vetää
ylöspäin eikä alaspäin.

BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE suojaa vauvaa mahdollisimman tehokkaasti, jos olkahihnat ovat mahdollisimman tiiviisti vauvan vartaloa vasten
vauvaa tällöin kuitenkaan puristamatta.
Vauvan kiinnittäminen vyöllä
1. Löysää olkahihnoja 07 (luvun 8.3 OLKAHIHNOJEN
KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN kuvauksen mukaisesti).
2. Avaa vyölukko 08 (painamalla punaista painiketta).
3. Vie olkahihnat 07 vauvan olkapäiden päältä.
VAROITUS! Varmista, että olkahihnat eivät kier08
ry eivätkä vaihda paikkaansa. Muutoin hihnat eivät
enää pysty suojaamaan lastasi.
4. Yhdistä lukkokielet 05 .
05
5. Lukitse lukkokielet 05 siten, että kuulet kielten ”napsahtavan” paikalleen.
06
6. Kiristä olkahihnoja 07 , kunnes hihnat ovat tiiviisti
vauvan vartaloa vasten (luvun 8.3 OLKAHIHNOJEN
KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN mukaisesti).
07
VAROITUS! Lantiohihnojen on kuljettava mahdollisimman läheltä vauvan nivustaivetta.

		

10. KÄYTTÖ LASTENVAUNUSSA

4. Vedä auton turvavyö ulos ja vie se turvakaukalon yli.
5. Lukitse lukkokieli 29 auton vyölukkoon 18 .

Olkahihnojen löysääminen:
Paina säätöpainiketta 21 ja vedä kumpaakin olkahihnaa
07 samanaikaisesti eteenpäin.

07

ASENNUS AJONEUVOON

13

16

12

8. Vedä olkahihna 16 turvakaukalon pään puolen taakse, adapterin 13 päältä.
9. Pujota olkahihna 16 hihnanpidikkeen 12 sisään.
Varmista, että auton turvavyö ei kierry.
10. Kiristä olkahihna 16 .
VAARA! Varmista, että auton turvavyön lukko 18 ei
ole hihnanohjaimen sisällä 03 tai (ajosuuntaan katsottuna) hihnanohjaimen 03 edessä. Jos auton turvavyö
18 on hihnanohjaimissa 03 tai hihnanohjainten 03
edessä, siirrä turvakaukalo toiseen istuinpaikkaan.
Jos tarvitset lisätietoja asennuksesta, ota yhteyttä
omaan jälleenmyyjääsi.
11. Käännä SICT-varustetta 26 vastapäivään (lähempänä auton ovea olevalla puolella) ulospäin, kunnes
turvakaukalon etäisyys auton oveen on 5 mm tai
kaukalo on liikkunut uloimpaan asentoonsa.
SICT 26 antaa ulos käännettynä lisäsuojaa sivuttaistörmäysten tapauksessa.

25

A
04

04

24

Turvakaukalon asentaminen lastenvaunuihin
1. Lukitse lastenvaunujen jarru lastenvaunujen käyttöohjeen mukaisesti.
2. Valmistele lastenvaunut vaunujen käyttöohjeen
mukaisesti Travel System -järjestelmän käyttöä varten
(esim. säätämällä lastenvaunujen istuinta tai irrottamalla istuinpäällinen).
3. Nosta turvakaukalo vaunuihin selkä menosuuntaan
päin.
V
 AROITUS! Älä koskaan yritä kiinnittää turvakaukaloa lastenvaunuihin siten, että turvakaukalossa
matkustavan vauvan kasvot ovat menosuuntaan.
4. Lukitse turvakaukalon lukituskielekkeet 22 kummallakin puolella kiinnitysuriin 23 . Turvakaukalon
kummallakin puolella olevien ilmaisinten värin tulee
olla 25 vihreä.
V
 AROITUS! Vedä kantokahvaa 04 ylöspäin ja varmista siten, että turvakaukalo on asettunut moitteettomasti paikalleen lastenvaunuihin.

Turvakaukalon poistaminen lastenvaunuista
1. Lukitse lastenvaunujen jarru lastenvaunujen käyttöohjeen mukaisesti.
2. Varmista, että kantokahva 04 on ylhäällä asennossa
A (ks. luku 8.1 KANTOKAHVAN SÄÄTÄMINEN).
3. Vedä harmaasta vapautuspainikkeesta 24 ja pidä
painiketta paikallaan.
4. Nosta turvakaukaloa, kunnes lukituskielekkeet 22
ovat irronneet kiinnitysurista 23 .
V
 AROITUS! Pidä turvakaukaloa tällöin tiukasti
paikallaan.
5. Poista turvakaukalo lastenvaunuista.

Mikäli tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, käänny meidän
puoleemme:
Varmista lapsesi turvallisuuden vuoksi seuraavat tekijät aina ennen
liikkeellelähtöä:
►turvakaukalo
►
on kiinnitetty selkä ajosuuntaan päin
►turvakaukalo
►
on kiinnitetty etumatkustajan istuimelle vain, jos etuturvatyyny
on poistettu käytöstä
►turvakaukalo
►
on kiinnitetty kolmipistevyöllä
►lantiohihna
►
kulkee kummankin 03 turvakaukalon reunassa olevan hihnanohjaimen läpi
16 kulkee hihnanpidikkeen 12 läpi
►olkahihna
►
►auton
►
vyölukko 18 ei ole hihnanohjaimen 03 sisällä eikä edessä
►auton
►
turvavyö on kireällä, eikä turvavyö ole kiertynyt
26 on asennettu oikein, ja varustetta myös käytetään ohjeiden
►SICT
►
mukaisesti.
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