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9 kg - 18 kg

nuo ~9 mėn. iki 4 m.

2. ĮVADAS
Džiaugiamės, kad mūsų saugos kėdutė KING II / ATS / LS gali saugiai lydėti 
jūsų vaiką naujame jo gyvenimo etape.

Kad jūsų vaikas būt tinkamai apsaugotas, kėdutę KING II / ATS / LS būti-
na visada naudoti ir įtaisyti, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.

Jei turite daugiau klausimų dėl jos naudojimo, nedvejodami kreipkitės į mus:
BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Vokietija

Tel. +49 (0) 8221 3670 -199   
Faks. +49 (0) 8221 3670 -210 
El. p. 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   
Faks. +44 (0) 1264 334146 
El. p. service.uk@britax.com 
www.britax.com

Šioje instrukcijoje naudojami toliau nurodyti simboliai: 

Simbolis Reikšminis žo-
dis

Paaiškinimas

PAVOJUS! Sunkaus asmens sužalojimo pavojus

ĮSPĖJIMAS! Lengvo asmens sužalojimo pavojus

DĖMESIO! Materialios žalos pavojus 

 PATARIMAS: Naudingi patarimai 

Nurodymai, kurie turi būti vykdomi nustatyta seka, sunumeruoti.
Pavyzdys: 
1. Paspauskite mygtuką...

21

22

Orientacinės diržo spalvos
Kad būtų lengviau atskirti, du transporto prie-
monės sėdynės diržai pažymėti skirtingomis 
spalvomis. Įstrižasis sėdynės diržas 21  yra 
tamsiai raudonas, o juosmens diržas 22  – ryš-
kiai raudonas. Ant vaiko saugos kėdutės esan-
čių diržų kreiptuvų spalvos atitinka tą pačią 
spalvų schemą. 

4. PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

3. SERTIFIKAVIMAS  / NAUDOJIMASI PSL.

5. IŠMONTAVIMAS IR ŠALINIMAS

1. GAMINIO APŽVALGA

ŠALINIMAS:
Laikykitės jūsų šalyje galiojančių atliekų šalinimo taisyklių.

Pakuotės šalinimas Kartono dėžėms skirtas konteineris

Kėdutės uždangalas Neperdirbamos atliekos, terminis utilizavimas

Plastiko detalės Kaip pažymėta ant šiam tikslui numatyto kontei-
nerio

Metalo detalės Metalui skirtas konteineris

Diržai Poliesteriui skirtas konteineris

Sagtis ir liežuvėlis Neperdirbamos atliekos

Baterijos Baterijoms skirtas konteineris 

IŠĖMIMAS:

VAIKO DIRŽŲ ATSEGIMAS:
1. Norėdami atsegti vaiko diržus, paspauskite  5 taškų diržų sagties raudoną

atsegimo mygtuką 12 .

1. Atsekite transporto priemonės diržo sagtį 20  ir atlaisvinkite diržus.
2. Atkabinkite įstrižąją diržo dalį 21  nuo viršutinio diržo kreiptuvo 01 .
3. Gaubto atidarymas: paspauskite vieną iš pilkų atleidimo mygtukų 03  ir tuo

pačiu metu atlenkite kėdutės gaubtą 02  kiek galima į priekį.
4. Ištraukite įstrižąją  21  ir juosmeninę diržo dalis 22  iš šviesiai raudonų

apatinių diržo kreiptuvų 04  .
5. Viena ranka laikykite kėdutės gaubtą 02 , o kita ranka patraukite pilką

reguliavimo svirtį 05  pirmyn.
6. Gaubto uždarymas: paverskite kėdutės gaubtą 02  kėdutės pagrindo 06

link, kad užsifiksuotų abiejose fiksavimo vietose.
 ĮSPĖJIMAS! Kad nesusižeistumėte, patraukite ranką nuo pilkos regulia-
vimo svirties 05 , kai tik kėdutės gaubtas užeis ant fiksavimo vietų. 

7. Abiem rankomis spauskite kėdutės gaubtą 02  prie kėdutės pagrindo 06 ,
kol jis visiškai užsifiksuos.

BRITAX RÖMER 
Vaikų saugos 

kėdutė

Bandymas ir sertifikavimas
Pagal ECE* R 44/04

*ECE = Europos Vaikų saugos įrangos standartas

Grupė Kūno svoris
KING II / ATS / LS I 9–18 kg

Vaiko saugos kėdutė suprojektuota, išbandyta ir patvirtinta pagal Europos Vaikų 
saugos įrangos standartą (ECE R 44/04). Patvirtinimas E (apskritime) ir patvirtini-
mo numeris yra oranžinės spalvos patvirtinimo lipduke (lipdukas ant vaiko saugos 
kėdutės).

 PAVOJUS!    Patvirtinimas netenka galios, jeigu jūs kaip nors keičiate vaiko 
saugos kėdutę. Vaiko saugos kėdutę keisti leidžiama tik gamin-
tojui.

 PAVOJUS!   Niekada nenaudokite 2 taškų saugos diržo vaiko saugumui užti-
krinti arba vaiko saugos kėdutei pritvirtinti. Prisegus vaiką vaiko 
saugos kėdutėje tik 2 taškų saugos diržu, avarijos atveju vaikas 
gali patirti sunkių sužalojimų ar net žūti.

Laikykitės jūsų transporto priemonės naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų, kaip 
naudoti vaikų sulaikymo sistemas. Kėdutė gali būti naudojama transporto priemonėse, kuriuose 
yra 3 taškų saugos diržas. 
Savo transporto priemonės naudojimo instrukcijoje susiraskite informaciją apie sėdynes, patvirtin-
tas 9–18 kg  svorio klasės vaikų saugos kėdutėms. 
Vaiko saugos kėdutę galite naudoti taip:

Važiavimo kryptimi taip

Priešingai, nei važiavimo kryptis ne1)

su 2 taškų saugos diržu ne

su 3 taškų saugos diržu2) taip

ant priekinės keleivio sėdynės taip 3)

ant kraštinės galinės sėdynės taip

ant vidurinės galinės sėdynės (su 
3 taškų saugos diržu)

taip 4)

1) Galima naudoti atgal atgręžtoje transporto priemonės sėdynėje (pvz., mikroautobuse arba 
miniautobuse) tik tuo atveju,  jei ta sėdynė taip pat patvirtinta naudoti suaugusiesiems. Sėdy-
nė negali būti oro pagalvės poveikio zonoje.
2) Saugos diržas turi būti patvirtintas pagal ECE R 16 ar analogišką standartą (žr. bandymo 
etiketę ant diržo su „E“ arba „e“ apskritime).
3) Jei priekyje yra oro pagalvė: transporto priemonės sėdynę nustumkite atgal iki galo ir žr. 
transporto priemonės savininko vadovą.
4) Negalima naudoti, jei transporto priemonės sėdynė turi tik 2 taškų saugos diržą.

9–18 kg

Uždangalo nuėmimas
Diržų komplektą kiek įmanoma atlaisvinkite.
1. Atsekite diržo sagtį 12  (paspauskite raudoną mygtuką).
2. Nuimkite galvos atlošo įklotą 09  .

3. Atsekite galinės įkloto dalies kairėje ir dešinėje pusėje
esančius spaustukus 29  .

4. Atkabinkite uždangalo lankstųjį užlanką nuo kėdutės
gaubto krašto.

PATARIMAS: Pradėkite nuo kėdutės gaubto šonų.
5. Uždangalą traukite į viršų ir pakelkite nuo reguliavimo

virželio apvado.
6. Ištraukite diržo sagtį 12  ir virželio galą iš uždangalo.
7. Traukite uždangalą aukštyn ir nuimkite nuo galvos atlošo

09  .

Dabar uždangalą galima išskalbti. Laikykitės
uždangalo skalbimo etiketėje nurodytų reikalavimų:

Uždangalo uždėjimas
Norėdami uždėti uždangalą, veiksmus atlikite priešinga 
tvarka.

09

29

12

Įsitikinkite, kad naudojate tik originalius BRITAX RÖMER keičiamuosius kėdutės
uždangalus, nes kėdutės uždangalas yra neatskiriama vaiko saugos kėdutės 
dalis, kuri atlieka svarbias funkcijas užtikrinant sklandų sistemos veikimą. 
Pakeičiamųjų kėdutės užvalkalų galima įsigyti iš mūsų platintoj.
• Uždangalą galima nuimti ir išskalbti pasirinkus neatspariems skalbiniams skirtą

skalbyklės veikimo programą (30 °C). Prašome laikytis uždangalo skalbimo
etiketėje nurodytų reikalavimų.

• Iš plastiko pagamintas dalis galima valyti drėgna šluoste. Nenaudokite kaustinių
valymo priemonių (pvz., tirpiklių).
 PAVOJUS! Vaiko kėdutę draudžiama naudoti be kėdutės uždangalo.

Diržo sagties priežiūra
Vaiko saugai gyvybiškai svarbu, kad diržo sagtis veiktų tinkamai. Diržo sagties veikimo 

sutrikimus dažniausiai sukelia susikaupęs purvas ir pašalinės medžiagos. Sutrikimai 
gali būti tokie:

• Sagties liežuvėliai išstumiami lėtai, kai nuspaudžiamas raudonas atsegimo mygtukas.
• Sagties liežuvėliai nebeužsifiksuoja (t. y. juos įstūmus jie vėl išstumiami).
• Sagties liežuvėliai užsifiksuoja be girdimo spragtelėjimo.
• Sagties liežuvėlius sunku įkišti (juntamas pasipriešinimas).
• Sagtis atsidaro tik panaudojus didelę jėgą.

Sutrikimo šalinimas: išplauti diržo sagtį, kad ji vėl veiktų tinkamai.

25
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Diržo sagties valymas
1.  Atsekite diržo sagtį 12  (paspauskite raudoną

mygtuką).
2. Pakelkite kėdutės gaubtą 02  į stačią sėdimą padėtį.
3. Atsekite tarpukojo įkloto 25  „Velcro“ lipuką, nuimkite ir

pasidėkite.
4. Po sėdima sritimi suraskite metalinę plokštelę 26 , kuri

laiko sagtį 12  prie kėdutės pagrindo, ir pasukite ją į
vertikalią padėtį.

5. Prakiškite metalinę plokštelę 26  per plyšį 27 .
6. Įmerkite diržo sagtį 12  į šiltą vandenį su indų plovimo

skysčiu ir palikite bent vienai valandai. 
7. Nuskalaukite ir kruopščiai nusausinkite diržo sagtį 12 .
8. Prakiškite metalinę plokštelę 26  per uždangale ir

kėdutės pagrinde esantį plyšį 27  smaigaliu į priekį.
9. Pasukite metalinę plokštelę 26  90° kampu.

PAVOJUS! Norėdami įsitikinti, kad diržo sagtis 12
patikimai pritvirtinta, stipriai patraukite už jos.

10. Įkiškite tarpukojo įklotą 25  per plyšį 27  ir priklijuokite
„Velcro“ lipuką. 

Keleivio jutiklio valymas
1. Apatinę uždangalo dalį užlenkite į viršų.
2. Keleivio jutiklio 28  zonoje esančias dulkes ir

nešvarumus pašalinkite dulkių siurbliu.
 PAVOJUS! Keleivio jutiklio 28  negalima sušlapinti.

28



9.2 VAIKO SAUGOS DIRŽŲ UŽSEGIMAS

Gaminio variantas KING II: 

Gaminio variantas KING II LS: 

 ĮSPĖJIMAS! Reguliavimo dirželį 16  traukite tiesiai 
į priekį (ne aukštyn ar žemyn).

1.  Traukite reguliavimo dirželį 16 , kol indikatorius 15  
ims šviesti žaliai, o jūs išgirsite spragtelėjimą. 

 ►Dabar jūsų vaiko saugos kėdutės diržo įtempimo 
sistema veikia ir savaime pašalina diržo laisvumą.
 PATARIMAS! Žalias indikatorius 15  išsijungia savaime 

po kelių sekundžių, tačiau sistema ir toliau veikia.   
Bet kuriuo metu galite pakartoti 1 veiksmą.  

Vaiko saugos kėdutė turi indikacijos bei įspėjimo funkcijas ir sistemą, kuri teisingai 
sureguliuoto saugos diržo įtempimą automatiškai palaiko darbinėse ribose. Sis-
tema veikia su keleivio jutikliu, todėl, kai jūsų vaikas nesėdi kėdutėje, indikatorius 
nešviečia. 

 PAVOJUS! Automatinės diržų įtempimo sistemos, indikatoriaus ir įspėjimo 
funkcijų veikimas yra ribotas ir priklauso nuo tinkamo naudojimo. Jie yra tik 
pagalbinės priemonės, kurias naudojant būtina atlikti saugos patikrinimus, laikytis 
rekomendacijų arba reikalavimų ir patiems prisiimti atsakomybę. Visada esate 
atsakingi už savo vaiko saugumą ir privalote nuolat tikrinti, ar jis saugus.

Gaminio variantas KING II ATS: 

 PAVOJUS! Kai indikatoriaus lemputė 15  šviečia 
raudonai, jūsų vaikas yra netinkamai prisegtas arba 
automatinė ištraukimo sistema pasiekė ribą. Sus-
tokite, kai tik bus saugu tai padaryti, ir pakartokite 
veiksmus, aprašytus skyriuje „9.3 Vaiko saugumo 
užtikrinimas“.

 PATARIMAS! Jeigu vaikas vis dar prisegtas, signalas 
gali įspėti, kad automatinio priveržimo sistema pasiekė 
darbinę ribą. Vaikas vis dar gali būti prisegtas gerai, bet 
automatinis reguliavimas nebeveikia. Galite baigti kelionę 
(nuolat patikrindami vaiką) arba, pasitaikius pirmai progai, 
sustoti ir tiesiog vėl patraukti reguliavimo diržą (neatseg-
dami), kad užsidegtų žalias indikatorius; tai padarius, vėl 
bus suaktyvinta automatinio priveržimo sistema ir įspėjimo 
sistema sugrįš į pradinę būseną.

 PATARIMAS! Jei paimdami miegantį vaiką, nenorite jo 
prižadinti, atsegdami sagtį, nuspauskite ir laikykite garso 
išjungimo mygtuką. 

 

  PAVOJUS! Kai indikatorius 15  mirksi raudonai ir 
žaliai, reikia pakeisti baterijas.

Atlenkite sėdimojo paviršiaus uždangalą bei porolono 
paklotą ir pakeiskite dvi AAA tipo baterijas, esančias 
baterijų skyrelyje 24 .

8. VAIKO SAUGOS KĖDUTĖS MONTAVIMAS
1.  Atsukę važiavimo kryptimi vaiko saugos kėdutę 

padėkite ant transporto priemonės sėdynės. 
2.  Paspauskite vieną iš pilkų atleidimo mygtukų 03  ir tuo 

pačiu metu atlenkite kėdutės gaubtą 02  kiek galima į 
priekį.
 PAVOJUS! Atidarydami ir uždarydami žiūrėkite, kad 
tarp kėdutės gaubto 02  ir kėdutės pagrindo 06  nieko 
nebūtų.  Galite su(si)žeisti pri(si)spaudę savo arba 
vaiko pirštus. 

3.  Ištempkite transporto priemonės saugos diržą ir per 
su apatinius šviesiai raudonus diržo kreiptuvus 04  
įkiškite tarp kėdutės gaubto 02  ir kėdutės pagrindo 
06 .

 PAVOJUS! Žiūrėkite, kad įstrižasis saugos diržas 21  
ir juosmens diržas 22  būtų perkišti per abu šviesiai 
raudonus apatinius diržo kreiptuvus 04  ir abu diržai 
būtų nesusisukę. 

4.  Užfiksuokite sagties liežuvėlį transporto priemonės 
saugos diržo sagtyje 20  (turi pasigirsti gana garsus 
„SPRAGT“). 

5.  Įtempkite įstrižąją saugos diržo dalį 21  stipriai 
patraukdami įstrižąjį diržą 21  iš priešingos transporto 
priemonės saugos diržo sagčiai pusės. 

6.  Viena ranka laikykite kėdutės gaubtą 02 , o kita ranka 
patraukite pilką reguliavimo svirtį 05  pirmyn. Paverski-
te kėdutės gaubtą 02  kėdutės pagrindo 06  link, kad 
užsifiksuotų abiejose fiksavimo vietose. 

 ĮSPĖJIMAS! Kad nesusižeistumėte, patraukite ranką 
nuo pilkos reguliavimo svirties 05 , kai tik kėdutės 
gaubtas užeis ant fiksavimo vietų. 

7.  Abiem rankomis spauskite kėdutės gaubtą 02  prie 
kėdutės pagrindo 06 , kol jis visiškai užsifiksuos. 
 
 PAVOJUS! Du raudoni saugos žymekliai, esantys 
ant pilkų atleidimo mygtukų, turi būti nematomi.

8.  Užkabinkite įstrižąją diržo dalį 21  už viršutinio tamsiai 

raudono diržo kreiptuvo 01 . 
9.  Norėdami įsitikinti, kad vaiko saugos kėdutė patikimai 

pritvirtinta, stipriai patraukite ją į priekį. 
10. Atlikite veiksmus, aprašytus skyriuje  

10.1 „GALVOS ATLOŠO REGULIAVIMAS“.
11.  Atlikite veiksmus, aprašytus skyriuje  

10.2 „VAIKO SAUGOS DIRŽŲ UŽSEGIMAS“. 

9.1 GALVOS ATLOŠO REGULIAVIMAS

1. Diržų atleidimas 
Nuspauskite reguliavimo mygtuką 13  ir kartu abu 
pečių diržus 11  patraukite į priekį, laikydami žemiau 
pečių įklotų 10 .

Galvos atrama 09  turi būti nustatyta taip, kad pečių 
diržų pagalvėlių viršutinė dalis būtų tokiame pačiame 
aukštyje kaip jūsų vaiko pečiai.
Jei vaikas vilki storais drabužiais, kad būtų galima 
užtikrinti tinkamą diržų padėtį, gali reikėti vėl pakelti 
galvos atramą.

2.  Galvos atlošo reguliavimas skirtingiems  
modeliams:

KING II ATS / LS
1.  Pasodinkite vaiką į kėdutę ir patikrinkite galvos 

atramos aukštį 09 .
2.  Patraukite (pastumkite) galvos atramos 

reguliatorių 07 , kad atrama pajudėtų į viršų arba 
žemyn. 

3.  Kartokite procedūrą, kol galvos atrama 09  
 atsidurs reikiamame aukštyje. 
 ĮSPĖJIMAS! Jei galvos atrama yra nustatyta 

per žemai, gali žymiai suprastėti diržų ir indikatorių 
sistemų efektyvumas.
KING II 
1.  Patraukite galvos atlošo reguliatoriaus 08  svirtį, 

esančią kėdutės gaubto 02  užpakalinėje pusėje. 
Dabar galvos atlošas atblokuotas.

2.  Paslinkite atblokuotos galvos atramos reguliatorių 
09  reikiama kryptimi iki tinkamo aukščio. Paleidus 
galvos atlošo reguliatoriaus 08  svirtį, galvos 
atlošas 09  užsifiksuoja. 

3.  Pasodinkite vaiką į kėdutę ir patikrinkite galvos at-
ramos aukštį 09 . Kartokite procedūrą, kol galvos 
atrama 09  atsidurs reikiamame aukštyje.

Kad penkiataškiai diržai būtų naudojami optimaliai ir siekiant užtikrinti vaiko 
saugumą, svarbu tinkamai nustatyti galvos atramos 09  aukščio padėtį. 

Vaikui tinkamo galvos atlošo aukščio nustatymas:

Saugos kėdutės KING II / ATS / LS gaubtą galima paversti keturiais skirtin-
gais kampais.

kartu įkiškite į diržo sagtį 
12  – turėtų pasigirsti 
spragtelėjimas.

8.  Norėdami pašalinti visą 
laisvumą persidengusioje 
dalyje, įsitikindami, ar 
diržai yra nesusisukę ir 
prigludę, patraukite už 
pečių diržų 11 .

1.  Atsekite diržo sagtį 12  (paspauskite raudoną mygtuką).
2.  Nuspauskite reguliavimo mygtuką 13   ir kartu abu  

pečių diržus 10  patraukite į priekį, laikydami  
žemiau pečių įklotų 11 .

3.  Pasodinkite vaiką į kėdutę.
4.  Patikrinkite, ar tinkamas galvos atlošo aukštis, ir, jei 

reikia, sureguliuokite [žr. pirmiau]. 
5.  Žiūrėkite, kad vaiko nugara būtų atremta į vaiko saugos 

kėdutės atlošą.
6.  Atkabinkite sagties liežuvėlius 23  nuo diržų  

laikiklių 19 .  
7.  Du sagties liežuvėlius 23  suglauskite ir sujunkite, tada 

 PAVOJUS! Šlaunų diržai 24  turi būti nuleidžiami kiek įmanoma žemiau virš 
vaiko šlaunų.

9.  Atlikite veiksmus, konkrečiam gaminio variantui aprašytus skyriuje  
„9.3 VAIKO SAUGUMO UŽTIKRINIMAS“.  

1.  Reguliavimo dirželį 16  traukite tol, kol dirže neliks 
raukšlių ir jis apjuos jūsų vaiko kūną.

 ĮSPĖJIMAS! Reguliavimo dirželį 16  traukite tiesiai 
į priekį (ne aukštyn ar žemyn).

1.  Traukite reguliavimo dirželį 16 , kol indikatorius 14  
ims šviesti žaliai, o jūs išgirsite gana garsų „spragt“, 
rodantį, kad diržas įtemptas teisingai. 

 PATARIMAS! Žalias indikatorius išsijungia savaime po 
kelių sekundžių. 
2.  Laikykitės pastabų dėl saugos, pateiktų skyriuje  

„8. VAIKO SAUGOS KĖDUTĖS MONTAVIMAS“ 

9.3 VAIKO SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

 ĮSPĖJIMAS! Reguliavimo dirželį 16  traukite tiesiai 
į priekį.

Kuo glaudžiau diržai apjuosia jūsų vaiko kūną, tuo jūsų vaikas būna saugesnis. 
Todėl stenkitės, kad po diržais vaikas nebūtų aprengtas storais drabužiais.

2.  Laikykitės pastabų dėl saugos, pateiktų skyriuje  
„8. VAIKO SAUGOS KĖDUTĖS MONTAVIMAS“ 

Ką daryti, kai indikatorius neužsidega žaliai...
●  Patikrinkite, ar galvos atlošas tinkamai sureguliuotas, laikantis nurodymų, 

išdėstytų skyriuje „9.1 GALVOS ATLOŠO REGULIAVIMAS“. 
● Įsitikinkite, kad reguliavimo dirželį patraukėte pakankamai stipriai.
●  Bendrai gaminyje esanti baterija yra nekeičiama dalis, dėl ilgos naudojimo 

trukmės jos nereikia keisti.
●  Jei atlikus pirmiau nurodytus veiksmus nepavyksta pašalinti problemos, susi-

siekite su techninės priežiūros atstovu arba BRITAX RÖMER klientų aptarnavi-
mo tarnyba. 

Ką daryti, kai indikatorius visai neužsidega...
●  Patikrinkite, ar galvos atlošas tinkamai sureguliuotas, laikantis nurodymų, 

išdėstytų skyriuje „9.1 GALVOS ATLOŠO REGULIAVIMAS“.
●  Patikrinkite, ar sėdynės plote po keleivio jutikliu nėra susikaupusių nešvarumų 

arba svetimų objektų.     
Prireikus išvalykite šią sritį, kaip aprašyta 4 skyriuje [I psl.].

● Pakeiskite abi baterijas.
● Įsitikinkite, kad reguliavimo dirželį patraukėte pakankamai stipriai.
Jei atlikus pirmiau nurodytus veiksmus nepavyksta pašalinti problemos,  
susisiekite su techninės priežiūros atstovu arba BRITAX RÖMER klientų  
aptarnavimo tarnyba. 

 Neskubėdami atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir visą laiką laikykite ją 
po ranka specialiame vaiko saugos kėdutės laikymo skyrelyje 18 ! Jei vėliau 
perduosite vaiko saugos kėdutę trečiajai šaliai, turėsite perduoti ir instrukciją.  

 PAVOJUS! Jūsų vaiko apsaugai:
•  Saugos kėdutę KING II / ATS / LS naudokite tik savo vaiko saugumui užtikrinti 

savo transporto priemonėje. Ji jokiais būdais netinkama naudoti kaip sėdynė ar 
žaislas namuose. 

 •  Avarijos atveju, jei susidūrimo greitis didesnis nei 10 km/val., vaiko saugos  
kėdutė gali būti pažeista, tačiau pažeidimas gali būti ne iš karto matomas. Tokiu 
atveju vaiko saugos kėdutę būtina pakeisti. Tinkamai ją pašalinkite.

•  Visada patikrinkite vaiko saugos kėdutę, jei ji buvo pažeista (pvz., jei nukrito ant 
žemės).

•  Reguliariai tikrinkite, ar visos svarbios dalys nepažeistos. Įsitikinkite, kad visos 
mechaninės dalys visiškai veikia.

• Niekada netepkite vaiko kėdutės detalių.
•  Niekada nepalikite be priežiūros vaiko, transporto priemonėje sėdinčio saugos kėdu-

tėje.
•  Vaikui įlipti į transporto priemonę ir iš jos išlipti leiskite tik iš tos pusės, kurioje yra 

šaligatvis.
•  Uždenkite vaiko saugos kėdutę nuo intensyvių tiesioginių saulės spindulių, kai ji 

nenaudojama. Esant tiesioginiams saulės spinduliams vaiko saugos kėdutė gali 
labai įkaisti. Vaiko oda yra jautri ir dėl to gali būti pažeista.

•  Kuo glaudžiau diržai apjuosia jūsų vaiko kūną, tuo jūsų vaikas būna saugesnis. Todėl 
stenkitės, kad po diržais vaikas nebūtų aprengtas storais drabužiais. 

•  Ilgose kelionėse reguliariai sustokite ir iškėlę vaiką iš saugos kėdutės suteikite 
jam galimybę pažaisti.

•  Naudojimas ant galinės sėdynės: priekinę sėdynę į priekį pastumkite tiek, kad 
vaikas kojomis nesiremtų į priekinės sėdynės atlošą (taip išvengsite sužeidimo 
pavojaus).

 PAVOJUS! Siekiant apsaugoti visus transporto priemonės keleivius:
Jeigu tektų staigiai stabdyti ar įvyktų avarija, neapsaugoti asmenys ar nepritvirtinti 
objektai galėtų sužeisti kitus transporto priemonės keleivius. Prašome visada 
tikrinti, ar...
•  transporto priemonės sėdynių atlošai yra įtvirtinti (t. y., ar užfiksuotas atlenkiamos 

galinės daugiavietės sėdynės skląstis);
•  įtvirtinti visi transporto priemonėje esantys sunkūs ar aštriomis briaunomis objek-

tai (pvz., ant bagažo lentynos);
• visi transporto priemonėje esantys asmenys yra užsisegę saugos diržus.
•  vaiko saugos kėdutė automobilyje visada įtvirtinta net tada, jeigu vaikas nesėdi 

kėdutėje.

 ĮSPĖJIMAS! Jūsų apsaugai tvarkant vaiko saugos kėdutę:
•  Niekada nenaudokite laisvai stovinčios vaiko saugos kėdutės, net jei tik bandote 

pasodinti vaiką.
•  Atidarydami ir uždarydami žiūrėkite, kad tarp kėdutės gaubto 02  ir kėdutės pa-

grindo 06  nieko nebūtų.  Galite su(si)žeisti pri(si)spaudę savo arba vaiko pirštus.
•  Kad nesugadintumėte kėdutės, žiūrėkite, kad vaiko saugos kėdutė neįstrigtų tarp 

kietų objektų (automobilio durų, sėdynės bėgelių ir kt.).
•  Kai vaiko saugos kėdutės nenaudojate, laikykite saugioje vietoje. Ant kėdutės 

nedėkite sunkių daiktų ir nelaikykite jos greta šilumos šaltinių ar tiesioginiuose 
saulės spinduliuose.

• Prieš padėdami saugoti visada išimkite baterijas.

 DĖMESIO! Siekiant apsaugoti jūsų transporto priemonę:
• Kai kurių transporto priemonių sėdynių dangos yra iš nepatvarios medžiagos (pvz., 
veliūro, odos ir t. t.), todėl naudojant vaiko saugos kėdutę ilgainiui gali būti pastebimos 
nudilimo žymės. Geriausiai jūsų automobilio sėdynių dangos apsaugai rekomenduo-
jame naudoti BRITAX RÖMER automobilio sėdynių užtiesalus, kurių galima įsigyti iš 
mūsų siūlomų priedų.

 PAVOJUS! Gaminio ATS versija naudojama su baterijomis:
• Baterijas pakeisti turi suaugęs asmuo. • Saugokite baterijas vaikams nepasiekia moje 
vietoje. • Naudokite tik naujas tokio paties tipo baterijas. • Naudokite 2 AAA tipo,  
1,5 volto baterijas. • Nenaudokite baterijų, jei jos atrodo pažeistos. • Senas baterijas 
išimkite ir sutvarkykite pagal 5 skyriaus I puslapyje pateiktus atliekų tvarkymo nurody-
mus. • Saugokite baterijas nuo per didelio karščio ir ugnies, kad netrūktų ir nesprogtų. 
• Nenaudokite įkraunamųjų baterijų, nes jų įtampa per žema. • Laikykitės ant baterijų 
pateiktų įspėjimų.

6. PASTABOS DĖL SAUGOS 

II PSL.

7. KAMPO REGULIAVIMAS 

Norėdami nustatyti kampą:
Pakelkite reguliavimo rankenėlę 17  ir patraukite (pas-
tumkite) kėdutės gaubtą 02  į pageidaujamą padėtį. 

 PAVOJUS! Kėdutės gaubtas 02  turi patikimai 
užsifiksuoti neatsižvelgiant į padėtį. Norėdami 
įsitikinti, kad kėdutės gaubtas 02  tinkamai 
užsifiksavęs, patraukite jį į priekį.

 PATARIMAS! Galite keisti kėdutės gaubto 02  
kampą ir vaikui sėdint saugos kėdutėje. 

 Kad būtų užtikrintas jūsų vaiko saugumas, prieš pradėdami važiuoti, 
visada patikrinkite, ar...

 ►  Vaiko saugos kėdutė yra patikimai pritvirtinta.
 ►  Kėdutės gaubtas 02  ir kėdutės pagrindas 06  visiškai užsifiksavę. Turi nesima-
tyti abiejų raudonų saugos žymeklių, esančių ant pilkų atleidimo mygtukų 03 . 
 ► Įstrižoji 21  ir juosmeninė saugos diržo dalys 22  abiejose kėdutės pusėse 
prakištos per šviesiai raudonus apatinius diržų kreiptuvus 04 .
 ► Įstrižoji diržo dalis 21  prakišta per viršutinį tamsiai raudoną diržo kreiptuvą 01 .
 ► Įstrižoji 21  ir juosmeninė saugos diržo dalys 22  įtemptos ir nesusisukę.
 ► Transporto priemonės saugos diržo sagtis 20  nėra tarp vaiko saugos kėdutės 
apatinių šviesiai raudonų diržų kreiptuvų 04 .
 ► Tinkamai sureguliuotas galvos atlošas. 
 ► Jūsų vaiko saugos kėdutės 5 taškų diržai patogiai ir TVIRTAI apjuosia jūsų 
vaiką.
 ► 5 taškų diržai nesusisukę.
 ► Sagties liežuvėliai 23  užfiksuoti diržų sagtyje 12 . 

  PAVOJUS! Jei jūsų vaikas bando atsegti transporto priemonės saugos diržo 
sagtį 20  arba 5 taškų diržų sagtį 12 , nedelsdami sustokite, kai tik bus saugu tą 
padaryti. Patikrinkite, ar vaiko saugos kėdutė yra teisingai pritvirtinta, ir įsitikinkite, 
ar jūsų vaikas tinkamai apjuostas diržais. Paaiškinkite vaikui pavojų, kuris gali kilti 
dėl jo veiksmų.

VAIKO DIRŽŲ ATSEGIMAS ir IŠKĖLIMAS:
Norėdami atsegti vaiko diržus arba išimti vaiko saugos kėdutę, atlikite
veiksmus, aprašytus 5 skyriuje „IŠMONTAVIMAS IR ŠALINIMAS“ [I PSL.].
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