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9 kg - 18 kg

9 kk ~ 4 v

2. JOHDANTO
Olemme iloisia siitä, että olet valinnut lapsesi turvallisuuden takeeksi turvais-
tuimemme KING II / ATS / LS .

Jotta turvaistuin KING II / ATS / LS pystyy suojaamaan lastasi mahdol-
lisimman tehokkaasti, istuimen käytön ja asennuksen on tapahduttava 
aina näiden ohjeiden mukaisesti.

Jos sinulle jää kysyttävää istuimen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan:
BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany

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

BRITAX EXCELSIOR LIMITED 
1 Churchill Way West 
Andover 
Hampshire SP10 3UW 
United Kingdom 

Puh.: +44 (0) 1264 333343   
Faksi: +44 (0) 1264 334146 
Sähköposti: service.uk@britax.com 
www.britax.com

Näissä ohjeissa on käytetty seuraavia merkkejä: 

Merkki Huomiosana Selitys
VAARA! Vakavan loukkaantumisen vaara

VAROITUS! Lievän loukkaantumisen vaara

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara 

 VINKKI: Hyödyllisiä lisätietoja 

Määrätyssä järjestyksessä suoritettavia toimenpiteitä koskevat ohjeet on 
numeroitu.
Esimerkki: 
1. Paina painiketta...

21

22

Vyöohjainten värit
Jotta ajoneuvon turvavyöt olisi helpompi erot-
taa toisistaan, vyöt on esitetty kuvissa eri vä-
rein. Olkavyö 21  on väriltään tummanpunainen 
ja lantiovyö puolestaan 22  kirkkaanpunainen. 
Turvaistuimen vyöohjainten kohdalla käytettä-
vät värit noudattavat samaa värikaavaa. 

4. HOITO JA HUOLTO

3. HYVÄKSYNTÄ  / KÄYTTÖSIVU I

5. PURKAMINEN JA HÄVITTÄMINEN

1. TUOTEKUVAUS

HÄVITTÄMINEN:
Noudata maakohtaisia jätteenkäsittelymääräyksiä..

Pakkauksen hävittäminen Pahvilaatikoille tarkoitettu keräyssäiliö

Istuinpäällinen Sekajäte, polttaminen

Muoviosat Säiliössä olevien merkintöjen perusteella 
sopiva säiliö

Metalliosat Metallinkeräyssäiliö

Vyön hihnat Polyesterikeräyssäiliö

Lukko ja kieli Sekajäte

Paristot Paristoille tarkoitettu keräyssäiliö 

IRROTUS:

LAPSEN IRROTTAMINEN TURVAISTUIMESTA:
1. Lapsen kiinnityksen voi irrottaa painamalla  viisipistevaljaiden lukon 12

punaista vapautuspainiketta.

1. Avaa ajoneuvon turvavyön lukko 20  ja löysää valjaiden hihnoja.
2. Irrota olkavyöosa 21  ylemmästä vyöohjaimesta 01 .
3. Istuinkaukalon lukituksen avaaminen: paina jotain harmaista vapautu-

spainikkeista 03  ja vedä samanaikaisesti istuinkaukaloa 02  niin pitkälle
eteenpäin kuin mahdollista.

4. Irrota olkavyö-  21  ja lantiovyöosa 22  alemmista vaaleanpunaisista
vyöohjaimista 04  .

5. Pidä istuinkaukaloa paikallaan 02  toisella kädellä ja vedä samalla toi-
sella kädellä harmaata säätövipua 05  eteenpäin.

6. Istuinkaukalon lukitseminen: kallista istuinkaukaloa 02  istuinalustaa
vasten 06  kummankin lukituspisteen yläpuolelle.
 VAROITUS! Ehkäise käsivammat: vie kätesi pois harmaan  säätövivun 
05 luota heti, kun istuinkaukalo on lukituspisteiden yläpuolella. 

7. Paina istuinkaukaloa 02 molemmin käsin istuinalustaa 06  vasten, kun-
nes kaukalo on lukittunut moitteettomasti paikalleen.

BRITAX RÖMER 
-turvaistuin

Tarkastus ja hyväksyntä
Standardin ECE* R 44/04 mukaisesti

*ECE = lasten turvalaitteita koskeva eurooppalainen standardi

Ryhmä Lapsen paino
KING II / ATS / LS I 9–18 kg

Turvaistuin on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvavarusteita koske-
van eurooppalaisen standardin (ECE R 44/04) vaatimusten mukaisesti. Hyväk-
symismerkintä E (ympyrän sisällä) ja hyväksynnän numero sijaitsevat oranssissa 
hyväksymistarrassa (turvaistuimen tarrassa).

 VAARA!    Hyväksyntä ei ole enää voimassa, mikäli turvaistuimeen tehdään 
minkäänlaisia muutoksia. Turvaistuimeen saa tehdä muutoksia vain 
valmistaja.

 VAARA!   Älä koskaan kiinnitä lastasi tai turvaistuinta kaksipistevyöllä. Jos 
kiinnität lapsesi turvaistuimeen pelkän kaksipistevyön avulla, lapsesi 
saattaa altistua onnettomuustilanteessa vakavalle, jopa hengenvaa-
ralliselle loukkaantumiselle.

Noudata ajoneuvosi käyttöohjeen sisältämiä tietoja, jotka koskevat lasten turvajärjestelmien 
käyttöä. Istuinta voi käyttää kolmipistevyöllä varustetuissa ajoneuvoissa. 
Tarkasta ajoneuvon käyttöohjeesta, mitkä istuimet on hyväksytty käytettäväksi painoluokkien  
9 - 18 kg  turvaistuinten yhteydessä. 
Turvaistuinta voi käyttää seuraavasti:

Kasvot ajosuuntaan kyllä

Selkä ajosuuntaan ei 1)

kaksipistevyön yhteydessä ei

kolmipistevyön yhteydessä2) kyllä

etumatkustajan istuimella kyllä 3)

takapenkin reunapaikoilla kyllä

takapenkin keskipaikalla 
(kolmipistevyön yhteydessä)

kyllä 4)

1) Istuinta saa käyttää taaksepäin suunnatulla ajoneuvon istuimella (esim. pakettiautossa tai mini-
bussissa) vain, jos ajoneuvon istuin on hyväksytty täysikasvuisten henkilöiden käyttöön. Istuin ei
saa sijaita turvatyynyn vaikutusalueella.
2) Turvavyöllä tulee olla standardin ECE R 16 tai siihen verrattavissa olevan standardin mukainen
hyväksyntä (ks. turvavyöhön kiinnitetty tarkastusmerkki, joka sisältää kirjaimen "E" tai "e" ympyrän 
sisällä).
3) Jos paikassa on etuturvatyyny: Siirrä ajoneuvon istuinta mahdollisimman pitkälle taaksepäin ja
perehdy ajoneuvon käyttöohjekirjan ohjeisiin.
4) Käyttö ei ole mahdollista, mikäli ajoneuvon istuin on varustettu vain kaksipistevyöllä.

9–18 kg

Päällisen irrottaminen
Löysää valjaiden hihnoja niin pitkälle kuin mahdollista.
1. Avaa valjaiden lukko 12  (paina punaista painiketta).
2. Poista pääntuen päällinen 09 .

3. Avaa päällisen taustapuolella, vasemmassa ja oikeassa
reunassa olevat napit 29 .

4. Irrota päällisen joustosauma istuinkaukalon reunan alta.
VINKKI: Aloita istuinkaukalon reunoilta.

5. Vedä päällyste ylös ja hihnansäätimen kehikon yli.
6. Pujota valjaiden lukko 12  ja hihnan pää ulos päällisen

alta.
7. Vedä päällistä ylöspäin ja poista päällinen pääntuen 09

päältä.

Päällisen voi nyt pestä. Noudata
päällisen pesumerkin sisältämiä ohjeita:

Päällisen asentaminen takaisin paikalleen
Asenna päällinen paikalleen noudattamalla irrotusohjeita 
käänteisessä järjestyksessä.

09

29

12

Varmista, että käytät vain alkuperäisiä BRITAX RÖMER
-istuinpäällisiä, sillä istuinpäällinen on olennainen osa turvaistuinta. Istuinpäällinen
huolehtii siten järjestelmän toiminnan kannalta tärkeistä tehtävistä. Vaihtoistuin-
päällysteitä saat jälleenmyyjältäsi.
• Päällisen voi irrottaa ja pestä käyttämällä pesukoneen hienopesuohjelmaa

(30 °C). Huomioi päällysteen tuotemerkintöjen ohjeet.
• Muoviosat voi puhdistaa kostealla liinalla. Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita

(kuten liuottimia).
 VAARA! Turvaistuinta ei saa käyttää ilman istuinpäällistä.

Vyölukon hoito
Lapsen turvallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että vyölukko toimii oikein. 

Vyölukon toimintahäiriöt johtuvat yleensä lian tai vierasesineiden kertymisestä sen 
sisään. Seuraavat toimintahäiriöt ovat mahdollisia:

• Lukon salvat aukeavat hitaasti, kun punaista vapautuspainiketta painetaan.
• Lukon salvat eivät lukitu moitteettomasti (ts. salvat avautuvat uudestaan, kun ne yrite-

tään työntää sisään).
• Lukon salvat kytkeytyvät ilman, että kuultavissa on napsahdusääni.
• Lukon salpojen työntäminen paikalleen on hankalaa (vastus havaittavissa).
• Lukon voi avata vain käyttämällä runsaasti voimaa.

Korjaus: pese vyölukko, jotta se toimii taas oikein.

25

12

12

27
26

Valjaiden lukon puhdistaminen
1. Avaa valjaiden lukko 12  (paina punaista painiket-

ta).
2.  Säädä istuinkaukalo 02  pystysuoraan istuma-

asentoon.
3.  Avaa haarapehmusteen 25  tarrakiinnike. Poista

haarapehmuste ja pidä se tallessa.
4.  Tartu istuma-alueen alapuolella olevaan metal-

lilevyyn, 26  jonka avulla lukko 12  on kiinnitetty
istuinalustaan. Käännä tämä levy pystyasentoon.

5.  Vie metallilevy 26  aukon 27  läpi.
6.  Liota valjaiden lukkoa 12  vähintään tunnin ajan

lämpimässä vedessä, johon on lisätty astianpesu-
ainetta.

7. Huuhtele ja kuivaa valjaiden lukko 12  huolellisesti.
8. Vie metallilevy 26  kapea puoli edellä päällisessä

ja istuinalustassa olevan aukon 27  läpi.
9. Käännä metallilevyä 26  90°.

VAARA! Vedä valjaiden lukosta 12  voimakkaasti ja
varmista siten, että lukko on kytkeytynyt moitteetto-
masti.

10. Työnnä olkapehmuste 25  aukon läpi 27  ja kiinnitä
tarrakiinnike. 

Istuintunnistimen puhdistaminen
1. Käännä päällisen alaosa ylös.
2. Puhdista istuintunnistimen 28  ympäristö pölynimurilla

liasta ja pölystä.
VAARA! Istuintunnistin 28  ei saa joutua kosketuksiin
veden kanssa.

28



9.2 LAPSEN KIINNITTÄMINEN VALJAISIIN

Tuoteversio KING II: 

Tuoteversio KING II LS: 

 VAROITUS! Vedä säätöhihnaa 16  suoraan eteen-
päin (ei ylös- tai alaspäin).

1.  Vedä säätöhihnaa 16  siihen saakka, kunnes vihreä 
merkkivalo 15  syttyy ja kuulet napsahdusäänen. 

 ►Lastenistuimen hihnankiristysjärjestelmä on nyt toi-
minnassa ja lyhentää hihnaa tarvittaessa automaatti-
sesti ennalta määritellyn alueen sisällä.
 VINKKI! Vihreä merkkivalo 15  sammuu automaat-

tisesti muutaman sekunnin kuluttua. Järjestelmä pysyy 
kuitenkin edelleen toiminnassa.   
Tarvittaessa on mahdollista palata vaiheeseen 1. 

Lastenistuimessasi on järjestelmä, joka pitää automaattisesti valjaiden 
kireyden määritellyn alueen sisällä, kun ne on säädetty oikein. Istuimessa 
on myös merkkivalo- ja hälytystoiminnot. Järjestelmän toiminta perustuu 
istuintunnistimeen. Tämän vuoksi merkkivalo ei pala siinä tapauksessa, että 
lapsesi on poissa istuimelta. 

 VAARA! Automaattinen hihnankiristysjärjestelmä sekä merkkivalo ja  
hälytystoiminto toimivat vain oikein käytettyinä. Ne tarjoavat vain apua eivät-
kä korvaa tarkastuksia, suosituksia tai vaatimuksia tai poista vastuuta niistä. 
Sinun on aina otettava täysi vastuu lapsestasi ja pidettävä tätä silmällä.

Tuoteversio KING II ATS: 

 VAARA! Jos punainen merkkivalo 15  palaa, 
lapsesi on kiinnitetty puutteellisesti istuimeen tai 
automaattinen palautusjärjestelmä on saavuttanut 
vastepisteen. Pysähdy heti, kun tämä on mahdol-
lista turvallisesti. Toista tämän jälkeen luvussa  
„9.3 Lapsen kiinnittäminen“ kuvatut vaiheet.

 VINKKI! Jos lapsesi on edelleen kiinnitetty istuime-
en, hälytys voi olla varoitus siitä, että automaattinen 
palautusjärjestelmä on toiminta-alueensa rajalla. Alku-
peräisen asetuksesi raja ei välttämättä ole tullut vielä 
vastaan, mutta automaattinen säätövara on loppunut. 
Voit joko ajaa perille (ja pitää lastasi koko ajan silmällä) 
tai ajaa tien sivuun sopivan tilaisuuden tullen ja vetää 
uudelleen säätöhihnasta (avaamatta lukitusta), kunnes 
se on vihreällä alueella ladataksesi automaattisen 
palautusjärjestelmän. Tämä myös nollaa hälytysjärjes-
telmän.  

 VINKKI! Voit irrottaa nukkuvan lapsesi autosta pai-
namalla mykistyspainiketta samalla kun irrotat soljen.

 

  VAARA! Mikäli punainen ja vihreä merkkivalo 15  
vilkkuvat, paristo on vaihdettava.

Käännä istuinpäällinen ja istuinpinnan vaahtomuovi-
pehmuste pois paikaltaan ja vaihda molemmat paristo-
lokeron 24  sisältämät AAA-paristot.

8. TURVAISTUIMEN ASENTAMINEN
1.  Sijoita turvaistuin ajoneuvon istuimelle siten, että 

matkustajan kasvot ovat menosuuntaan päin. 
2.  Paina jotain harmaista vapautuspainikkeista 03  

ja vedä samanaikaisesti istuinkaukaloa 02  niin 
pitkälle eteenpäin kuin mahdollista.
 VAARA! Istuinkaukalon 02  ja istuinalustan 06  
väliin ei saa joutua mitään avaamisen ja sulkemisen 
yhteydessä.  Joko omat sormesi tai lapsesi sormet 
voivat jäädä tällöin puristuksiin. 

3.  Vedä ajoneuvon turvavyötä ulospäin ja sijoita se 
istuinkaukalon 02  ja istuinalustan 06  väliin kahden 
alemman vaaleanpunaisen vyöohjaimen 04  kaut-
ta.
 VAARA! Varmista, että olkavyö 21  ja lantiovyö 22  
ovat asettuneet kumpaankin alempaan vaaleanpu-
naisen vyöohjaimeen 04   ja että kumpikaan vöistä 
ei ole jäänyt kierteelle. 

4.  Kytke lukkokieli ajoneuvon istuimen lukkoon 20  
siten, että kuultavissa on "napsahdusääni". 

5.  Kiristä olkavyöosa 21   vetämällä olkavyötä 21  
voimakkaasti ajoneuvon turvavyön lukon vastak-
kaiselle puolelle. 

6.  Pidä istuinkaukaloa 02  paikallaan toisella kädellä 
ja vedä samalla harmaata säätövipua 05  eteen-
päin toisella kädellä. Kallista istuinkaukaloa 02  
istuinalustaa 06  vasten kummankin lukituspisteen 
päälle. 
 VAROITUS! Ehkäise käsivammat: vie kätesi pois 
harmaansäätövivun 05  luota heti, kun istuinkau-
kalo on lukituspisteiden yläpuolella. 

7.  Paina istuinkaukaloa 02 molemmin käsin istuina-
lustaa 06  vasten, kunnes kaukalo on lukittunut 
moitteettomasti paikalleen.  
 VAARA! Harmaiden vapautuspainikkeiden kaksi 
punaista turvamerkintää eivät saa jäädä näkyviin.

8.  Sijoita olkavyöosa 21  ylempään tummanpunaise-
en vyöohjaimeen 01 . 

9.  Vedä turvaistuinta voimakkaasti eteenpäin ja 
varmista siten, että istuin on kiinnittynyt moitteet-
tomasti paikalleen. 

10. Noudata ohjeita luvussa  
10.1 "PÄÄNTUEN SÄÄTÄMINEN".

11.  Noudata ohjeita luvussa 10.2 "LAPSEN KIIN-
NITTÄMINEN VALJAISIIN". 

9.1 PÄÄNTUEN SÄÄTÄMINEN

1. Valjaiden löysääminen 
Paina säätöpainiketta 13  ja vedä samalla molempia 
olkahihnoja 11  eteenpäin olkapehmusteiden 10  alta.

Niskatuki 09  on säädettävä siten, että valjaisiin kuulu-
vien olkapehmusteiden yläreuna on lapsesi olkapäi-
den korkeudella.
Jos lapsesi on puettu paksuihin vaatteisiin, niskatu-
kea voi olla tarpeen säätää uudelleen, jotta valjaiden 
sijainti olisi sopiva.

2. Päätuen säätäminen:
KING II ATS / LS
1.  Sijoita lapsesi istuimelle ja tarkasta niskatuen 09  

korkeus.
2.  Säädä niskatukea ylös- tai alaspäin vetämällä tai 

työntämällä niskatuen säädintä 07 . 
3.  Tee näin siihen saakka, kunnes niskatuen 09  

korkeus on sopiva. 
 VAROITUS! Jos niskatuki on liian alhaalla, 

niskatuki saattaa haitata merkittävästi turvavaljaiden 
toimintakykyä sekä merkkivalojärjestelmän toimintaa.

KING II 
1.  Vedä pääntuen säätimen 08  vivusta istuinkauka-

lon 02  taustapuolella. 
Pääntuen lukitus on näin vapautunut.

2.  Siirrä vapaasti liikkuvaa pääntuen säädintä 09  
haluamaasi suuntaan siten, että pääntuen korkeus 
on sopiva. Pääntuki 09  lukittuu paikalleen heti, 
kun irrotat otteesi pääntuen säätimen 08  vivusta. 

3.  Sijoita lapsesi istuimelle ja tarkasta niskatuen 09  
korkeus. Tee näin siihen saakka, kunnes niskatu-
en 09  korkeus on sopiva.

Niskatuen 09  korkeus on tärkeää säätää siten, että 5-pistevaljaat toimivat 
moitteettomasti. Vain siten voit varmistaa lapsesi turvallisuuden. 

Pääntuen korkeuden säätäminen:

Istuimen KING II / ATS / LS istuinkaukalolle on valittavissa kolme eri 
kallistuskulmaa:

sääni.
8.  Vedä olkahihnoista 11  

siten, että lantio-osaan 
ei jää lainkaan löysää. 
Varmista samalla, että 
hihnat ovat tasaisesti ja 
tiiviisti lapsesi vartaloa 
vasten.

1.  Avaa vyölukko 12  (paina punaista painiketta).
2.  Paina säätöpainiketta 13  ja vedä samalla molempia 

olkahihnoja 10  eteenpäin olkapehmusteiden 11  alta.
3.  Sijoita lapsesi turvaistuimeen.
4.  Varmista, että pääntuen korkeus on sopiva. Säädä 

korkeutta tarvittaessa [ks. edellä]. 
5.  Varmista, että lapsen selkä on tiiviisti turvaistuimen 

selkänojaa vasten.
6.  Irrota lukkokielet 23  valjaiden pidikkeistä 19 . 
7.  Vie molemmat lukkosalvat 23  yhteen ja lukitse salvat, 

ennen kuin työnnät ne valjaiden lukkoon 12 . Lukitse-
misen yhteydessä pitäisi olla kuultavissa napsahdu-

VAARA! Lonkkahihnat 24  on asetettava lapsesi lonkkien yli niin alhaalle 
kuin mahdollista.

9.  Suorita omaan tuoteversioosi liittyvät toimenpiteet luvun "9.3 LAPSEN 
KIINNITTÄMINEN" mukaisesti.  

1.  Vedä säätöhihnaa 16 , kunnes valjaat ovat tasaises-
ti ja tiivisti lapsesi vartaloa vasten.

 VAROITUS! Vedä säätöhihnaa 16  suoraan eteen-
päin (ei ylös- tai alaspäin).

1.  Vedä säätöhihnaa 16  siihen saakka, kunnes vihreä 
merkkivalo 14  syttyy ja kuulet napsahdusäänen. 
Tämä on merkki siitä, että valjaat ovat kiristyneet 
moitteettomasti. 

 VINKKI! Vihreä merkkivalo sammuu automaattisesti 
muutaman sekunnin kuluttua. 
2.  Noudata turvallisuusohjeita luvussa 

"8. TURVAISTUIMEN ASENTAMINEN" 

9.3 LAPSEN KIINNITTÄMINEN

 VAROITUS! Vedä säätöhihnaa ulos 16  suoraan 
eteenpäin.

Turvaistuin suojaa lastasi sitä paremmin, mitä tiiviimmin valjaat ovat lapsesi yllä. 
Vältä tämän vuoksi pukemasta lastasi paksuihin vaatteisiin, mikäli lapsen on 
tarkoitus matkustaa turvaistuimessa.

2.  Noudata turvallisuusohjeita luvussa 
"8. TURVAISTUIMEN ASENTAMINEN" 

Mitä tehdä, jos vihreä merkkivalo ei syty?
● Tarkasta, onko pääntuki säädetty luvun 
   "9,1 PÄÄNTUEN SÄÄTÄMINEN" ohjeiden mukaisesti. 
● Varmista, että olet vetänyt säätöhihnaa riittävän voimakkaasti.
●  Tuotteen sisältämää paristoa ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi. Pitkän käyttöikän-

sä vuoksi paristoa ei siten tarvitse vaihtaa.
●  Jos ongelma ei ratkea edellä kuvattujen menetelmien avulla, ota yhteyttä  

BRITAX RÖMER -asiakaspalveluun. 

Mitä tehdä, jos merkkivalo ei syty lainkaan?
●  Tarkasta, onko pääntuki säädetty luvun "9.1 PÄÄNTUEN SÄÄTÄMINEN 

mukaisesti.
●  Tarkasta, onko istuintunnistimen alapuoliselle istuinpinnalle kertynyt likaa 

tai roskia. 
Puhdista alue tarvittaessa luvun 4 kuvauksen mukaisesti [sivulla I].

● Vaihda molemmat akut.
● Varmista, että olet vetänyt säätöhihnaa riittävän voimakkaasti.
Jos ongelma ei ratkea edellä kuvattujen menetelmien avulla, ota yhteyttä  
BRITAX RÖMER -asiakaspalveluun. 

 Varaa itsellesi riittävästi aikaa, jotta ehdit perehtyä näihin ohjeisiin 
huolellisesti! Säilytä ohjeet aina ulottuvillasi niille varatussa lokerossa  18  
turvaistuimen yhteydessä! Ohjeiden on siirryttävä turvaistuimen mukana, 
mikäli istuin luovutetaan ulkopuoliselle henkilölle.  

 VAARA! Lapsesi turvallisuuden vuoksi:
•  Käytä turvaistuinta KING II / ATS / LS vain kiinnittääksesi lapsesi ajoneuvoon. 

Istuin ei sovellu käytettäväksi kotona istuimena tai leikkikaluna. 
 •  Jos turvaistuimella varustettu ajoneuvo on joutunut yli 10 km/h:n ajonopeudella 

tapahtuneeseen onnettomuuteen, turvaistuin on saattanut vahingoittua, vaikka 
syntyneet vauriot eivät olekaan välittömästi havaittavissa. Tässä tapauksessa 
turvaistuin on vaihdettava. Hävitä istuin asianmukaisesti.

•  Toimita vahingoittunut turvaistuin aina tarkastettavaksi (esim. istuimen pudottua 
maahan).

•  Tarkasta kaikkien tärkeiden osien kunto säännöllisesti. Varmista erityisesti, että 
kaikki mekaaniset osat toimivat moitteettomasti.

•  Älä koskaan rasvaa tai öljyä turvaistuimen osia.
• Älä koskaan jätä lastasi ilman valvontaa ajoneuvossa olevaan turvaistuimeen.
•  Anna lapsesi kulkea ajoneuvoon ja poistua ajoneuvosta vain jalkakäytävän puo-

lelta, mikäli tämä vain on mahdollista.
•  Suojaa turvaistuin suoralta auringonpaisteelta silloin, kun istuinta ei käytetä. 

Suorassa auringonpaisteessa oleva turvaistuin kuumenee erittäin voimakkaasti. 
Lapsen herkkä iho voi tällöin altistua vammoille.

•  Turvaistuin suojaa lastasi sitä paremmin, mitä tiiviimmin valjaat ovat lapsen yllä. 
Vältä tämän vuoksi pukemasta lastasi paksuihin vaatteisiin, mikäli lapsen on tarkoitus 
matkustaa turvaistuimessa. 

•  Pidä säännöllisesti taukoja pitkillä matkoilla, jotta lapsellesi tarjoutuu tilaisuus 
leikkiä, ilman että hänen tarvitsee olla kytkettynä istuimeen.

•  Käyttö takapenkillä: Työnnä etuistuinta riittävän paljon eteenpäin, jotta lapsesi 
jalat eivät voi osua etuistuimen selkänojaan (vammautumisriskin estämiseksi).

 VAARA! Kaikkien matkustajien turvallisuuden vuoksi:
Jos ajoneuvossa oleskelee matkustajia, jotka eivät käytä turvavöitä, tai jos 
ajoneuvossa kuljetetaan irrallisia esineitä, nämä henkilöt tai esineet voivat 
aiheuttaa hätäjarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä vammoja myös 
turvavyötä käyttäville matkustajille. Varmista siksi aina, että...
•  ajoneuvon istuinten selkänojat ovat lukittuneet paikalleen (ts. takapenkin 

taittuvan selkänojan salpa on lukittunut).
•  kaikki painavat tai teräväreunaiset esineet ajoneuvossa (esim. tavarahyllyllä) 

on kiinnitetty.
• kaikkien ajoneuvossa istuvien henkilöiden turvavyöt on kiinnitetty.
•  ajoneuvoon sijoitettu turvaistuin on aina myös kiinnitetty ajoneuvoon – myös siinä 

tapauksessa, että lapsi ei matkusta ajoneuvon kyydissä.

 VAROITUS! Oman turvallisuutesi vuoksi turvaistuimen käsittelyn aikana:
• Älä koskaan käytä irrallaan olevaa turvaistuinta. Tämä koskee myös koekäyttöä.
•  Istuinkaukalon 02  ja istuinalustan 06  väliin ei saa joutua mitään avaamisen 

ja sulkemisen yhteydessä.  Joko omat sormesi tai lapsesi sormet voivat jäädä 
tällöin puristuksiin.

•  Ehkäise turvaistuin ei vahingoittuminen varmistamalla, että istuin ei jää kovien 
esineiden väliin (auton ovi, istuinten kiskot jne.).

•  Säilytä turvaistuin turvallisessa paikassa silloin, kun sitä ei käytetä. Älä sijoita 
turvaistuimen päälle painavia esineitä äläkä säilytä istuinta lämmönlähteiden 
läheisyydessä tai suorassa auringonpaisteessa.

• Poista aina paristot varastoinnin ajaksi.

 VAROITUS! Ajoneuvon vahingoittumisen ehkäisemiseksi:
• Turvaistuimen käyttö saattaa jättää kulumisjälkiä eräisiin herkistä materiaaleista 
(esimerkiksi veluurista, nahkasta jne.) valmistettuihin autojen istuinpäällisiin. 
Suosittelemme tämän vuoksi käyttämään varustevalikoimaamme kuuluvaa 
istuinsuojaa BRITAX RÖMER Car Seat Protector, joka antaa autosi istuinpäällisille 
parhaan mahdollisen suojan.

 VAARA! ATS-version paristot:
• Paristot saa vaihtaa vain aikuinen. • Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. 
• Käytä vain samanlaisia uusia paristoja. • Käytä vain kahta 1,5 voltin AAA-
paristoa. • Älä käytä koskaan paristoja, joissa näkyy merkkejä vuodosta. • Poista 
vanhat paristot ja hävitä ne sivun I, kappaleen 5 ohjeiden mukaisesti. • Älä altista 
paristoja liialle kuumuudelle tai tulelle, sillä paristot saattavat haljeta tai räjähtää. 
• Älä käytä ladattavia paristoja matalamman volttimäärän vuoksi. • Noudata 
paristopakkauksen varoituksia.

6. TURVALLISUUSOHJEITA 

SIVU II

7. KALTEVUUDEN SÄÄTÄMINEN 

Kaltevuuden säätäminen:
Nosta säätökahvaa 17  ja vedä tai työnnä istuinkaukalo 
02  haluamaasi asentoon. 

 VAARA! Istuinkaukalon 02  on kytkeydyttävä va-
litusta asennosta riippumatta aina moitteettomasti 
paikalleen. Vedä istuinkaukalosta 02  voimakkaasti 
ja varmista siten, että kaukalo on lukittunut moit-
teettomasti paikalleen.

 VINKKI! Istuinkaukalon 02  kaltevuutta voi säätää 
myös lapsen ollessa turvaistuimella. 

 Varmista lapsesi turvallisuuden vuoksi ennen jokaista matkaa, että...
 ►  turvaistuin on kiinnitetty moitteettomasti,
 ►  istuinkaukalo 02  ja istuinalusta 06  ovat lukittuneet moitteettomasti toisiinsa. 
Kumpikaan harmaiden vapautuspainikkeiden 03  punaisista turvamerkinnöi-
stä ei saa jäädä näkyviin. 
 ►olkavyöosa 21  ja lantiovyöosa 22  kulkevat molemmilla puolilla alempien 
vaaleanpunaisten vyöohjainten 04  kautta,
 ►olkavyöosa 21  kulkee ylemmän tummanpunaisen vyöohjaimen 01  kautta,
 ►olkavyöosa 21  ja lantiovyöosa 22  ovat kireällä; vyöosat eivät ole kiertyne-
itä,
 ►ajoneuvon turvavyön lukko 20  ei ole turvaistuimen alempien vaaleanpunais-
ten vyöohjainten 04  välissä.
 ►pääntuki on säädetty oikein, 
 ► turvaistuimen viisipistevaljaiden käyttö tuntuu lapsesta miellyttävältä, mutta 
valjaat ovat silti TIIVIISTI lapsen yllä,
 ►viisipistevaljaiden hihnat on säädetty oikein eivätkä hihnat ole kiertyneinä,
 ► lukkokielet 23  ovat kytkeytyneet valjaiden lukkoon 12  . 

  VAARA! Pysäytä ajoneuvo niin pian kuin mahdollista, mikäli lapsesi yrittää 
avata ajoneuvon turvavyön lukon 20  tai viisipistevaljaiden lukon 12  . Tarkasta, 
onko turvaistuin kiinnitetty oikein. Varmista myös, että lapsesi on kiinnitetty oik-
ein istuimeen. Selitä lapsellesi, mitä vaaroja lukkojen avaamisesta voi seurata.

LAPSEN IRROTTAMINEN TURVAISTUIMESTA JA TURVAISTUIMEN POISTA-
MINEN:
Noudata lapsen turvaistuimesta irrottamisen ja turvaistuimen poistamisen 
yhteydessä luvussa 5 "Purkaminen ja hävittäminen" [SIVU I] esitettyjä 
ohjeita.
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