3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΧΡΗΣΗ

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Είναι χαρά μας που το KING II / ATS / LS θα συνοδεύσει με ασφάλεια το παιδί
σας σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής του.
Προκειμένου να μπορέσει να προστατεύσει σωστά το παιδί σας, το

KING II / ATS / LS θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται και να εγκαθίσταται όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες.
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Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του, παρακαλούμε μην
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
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BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Γερμανία
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Ηνωμένο Βασίλειο
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Σύμβολο
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Άνω οδηγός ζώνης
Ποδιά καθίσματος
Κουμπιά απελευθέρωσης
Κάτω οδηγός ζώνης
Μοχλός ρύθμισης
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Βάση καθίσματος
Ρυθμιστής προσκέφαλου (KING II ATS/LS)
Ρυθμιστής προσκέφαλου (KING II)
Προσκέφαλο
Επένδυση ώμων

4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Φροντίδα της αγκράφας σταθεροποίησης ιμάντων

Για την προστασία του παιδιού σας, είναι εξαιρετικά σημαντικό η αγκράφα
σταθεροποίησης να λειτουργεί σωστά. Τυχόν δυσλειτουργίες της αγκράφας συνήθως
οφείλονται στη συσσώρευση ακαθαρσιών ή ξένων αντικειμένων. Στις δυσλειτουργίες
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες συνθήκες:
• Τα άγκιστρα της αγκράφας εξάγονται μόνο αργά κατά το πάτημα του κόκκινου κουμπιού
απελευθέρωσης.
• Τα άγκιστρα της αγκράφας δεν ασφαλίζουν ξανά στο αρχικό τους σημείο (δηλ. εξάγονται
προς τα έξω όταν προσπαθείτε να τα ωθήσετε προς τα μέσα).
• Τα άγκιστρα της αγκράφας ασφαλίζουν χωρίς να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ».
• Τα άγκιστρα της αγκράφας εισάγονται με δυσκολία (αισθάνεστε αντίσταση).
• Η αγκράφα ανοίγει μόνο όταν ασκείτε υπερβολική δύναμη.
Διορθωτική ενέργεια: καθαρίστε την αγκράφα ώστε να λειτουργήσει ξανά σωστά.
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Καθαρισμός της αγκράφας σταθεροποίησης ιμάντων
1. Ανοίξτε την αγκράφα 12 (πατώντας το κόκκινο
κουμπί).
2. Προσαρμόστε την ποδιά του καθίσματος 02 στην
όρθια θέση.
3. Ξεκολλήστε το βέλκρο της επένδυσης των ποδιών 25 ,
αφαιρέστε το και φυλάξτε το.
4. Πιάστε κάτω από την περιοχή του καθίσματος
το μεταλλικό έλασμα 26 το οποίο συγκρατεί την
αγκράφα 12 στη βάση του καθίσματος και στρέψτε το
στην κάθετη θέση.
5. Ωθήστε το μεταλλικό έλασμα 26 μέσα από την οπή
27 .
6. Μουλιάστε την αγκράφα 12 σε ζεστό νερό και υγρό
απορρυπαντικό πιάτων για τουλάχιστον μία ώρα.
7. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά την αγκράφα 12 .
8. Ωθήστε το μεταλλικό έλασμα 26 με το άκρο μπροστά
μέσα από την οπή 27 στο κάλυμμα και στη βάση του
καθίσματος.
9. Περιστρέψτε το μεταλλικό έλασμα 26 κατά 90°.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Τραβήξτε δυνατά την αγκράφα 12 για
να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά προσδεδεμένη.
10. Εισάγετε την επένδυση των ποδιών 25 μέσα από την
οπή 27 και κολλήστε το βέλκρο.
Καθαρισμός του αισθητήρα επιβάτη

1. Διπλώστε το κάτω μέρος του καλύμματος προς τα
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ελαφρού σωματικού τραυματισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
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Επεξήγηση
Κίνδυνος σοβαρού σωματικού τραυματισμού
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Λέξη-κλειδί
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
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Τηλ.: +44 (0) 1264 333343
Φαξ: +44 (0) 1264 334146
Email: service.uk@britax.com
www.britax.com

Οι παρούσες οδηγίες χρησιμοποιούν τα ακόλουθα σύμβολα:
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Τηλ.: +49 (0) 8221 3670 -199
Φαξ: +49 (0) 8221 3670 -210
Email: service.de@britax.com
www.britax.com

επάνω.
2. Απομακρύνετε τις ακαθαρσίες και τη σκόνη στην
περιοχή του αισθητήρα επιβάτη 28 με μια ηλεκτρική
σκούπα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ο αισθητήρας επιβάτη 28 δεν πρέπει να
έρχεται σε επαφή με το νερό.
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Ιμάντες ώμων

Αγκράφα σταθεροποίησης ιμάντων

Κουμπί ρύθμισης
Φωτεινή ένδειξη (KING II LS)
Φωτεινή ένδειξη (KING II ATS)
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Ιμάντας ρύθμισης
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Λαβή ρύθμισης
Θήκη αποθήκευσης οδηγού χρήσης

18

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά καλύμματα καθισμάτων
της BRITAX RÖMER,
καθώς το κάλυμμα είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του παιδικού
καθίσματος ασφαλείας και παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία
του συστήματος. Τα ανταλλακτικά καλύμματα καθισμάτων διατίθενται στον
αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν.
• Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί στο πλυντήριο, στο πρόγραμμα
για τα ευαίσθητα (30°C). Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες πλυσίματος
στην ετικέτα του καλύμματος.
• Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα νωπό πανί. Μην
χρησιμοποιείτε καυστικά καθαριστικά (όπως διαλυτικά).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς το
κάλυμμά του.
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Αφαίρεση του καλύμματος
Χαλαρώστε όσο το δυνατόν περισσότερο τους ιμάντες
συγκράτησης.
1. Ανοίξτε την αγκράφα 12 (πατώντας το κόκκινο κουμπί).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του προσκέφαλου 09 .

3.
4.

5.
6.
12

7.

Ανοίξτε τα κουμπιά 29 στην αριστερή και δεξιά πλευρά
του πίσω μέρους του καλύμματος.
Απαγκιστρώστε την ελαστική ραφή του καλύμματος κάτω
από το άκρο της ποδιάς του καθίσματος.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ξεκινήστε από τα πλαϊνά της ποδιάς του
καθίσματος.
Τραβήξτε το κάλυμμα πάνω από το πλαίσιο του ρυθμιστή
του ιμάντα.
Απομακρύνετε την αγκράφα 12 και το άκρο του ιμάντα
από το κάλυμμα.
Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα επάνω και αφαιρέστε το
πάνω από το προσκέφαλο 09 .

Το κάλυμμα μπορεί τώρα να πλυθεί. Παρακαλούμε
συμβουλευτείτε τις
οδηγίες πλυσίματος στην ετικέτα του καλύμματος:

BRITAX RÖMER
Παιδικό κάθισμα
ασφαλείας

Κατηγορία

Σωματικό βάρος

I

9 έως 18 κιλά

KING II / ATS / LS

Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας έχει σχεδιαστεί, ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σε συμμόρφωση με
τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου για τον Εξοπλισμό Παιδικής Ασφάλειας (ECE R
44/04). Η σφραγίδα έγκρισης E (εντός του κύκλου) και ο αριθμός έγκρισης αναγράφονται στην
πορτοκαλί ετικέτα έγκρισης (αυτοκόλλητο επάνω στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η
 παρούσα έγκριση ακυρώνεται εάν προβείτε σε οποιουδήποτε είδους

τροποποίηση του παιδικού καθίσματος ασφαλείας. Μόνο ο κατασκευαστής επιτρέπεται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στο παιδικό κάθισμα
ασφαλείας.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ποτέ μην ασφαλίζετε το παιδί σας ή το παιδικό κάθισμα ασφαλείας με
ιμάντα 2 σημείων. Εάν ασφαλίσετε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα μόνο
με έναν ιμάντα 2 σημείων, τότε σε περίπτωση ατυχήματος κάτι τέτοιο
ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του παιδιού σας, και σε
πιθανό θάνατο.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για τη χρήση συστημάτων πρόσδεσης παιδιών στις οδηγίες
χειρισμού του οχήματός σας. Το κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα που διαθέτουν ιμάντα 3
σημείων.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αναγράφονται επάνω στα καθίσματα που είναι εγκεκριμένα
ως παιδικά καθίσματα ασφαλείας για τις κατηγορίες βάρους 9 έως 18 κιλών στις οδηγίες χειρισμού του
οχήματός σας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας ως εξής:
Στραμμένο προς την κατεύθυνση οδήγησης

ναι

Με πλάτη προς την κατεύθυνση οδήγησης

όχι1)

Κίνδυνος υλικών ζημιών

με ιμάντα 2 σημείων

όχι

Χρήσιμες πληροφορίες

με ιμάντα 3 σημείων2)

ναι

στο μπροστινό κάθισμα
συνοδηγού

ναι 3)

στο εξωτερικό πίσω κάθισμα

ναι

στο κεντρικό πίσω κάθισμα (με
ιμάντα 3 σημείων)

ναι 4)

Οι οδηγίες που ακολουθούν μια καθορισμένη ακολουθία είναι αριθμημένες.
Παράδειγμα:
1. Πατήστε το κουμπί...
21
Χρώματα οδηγών ζώνης
Για καλύτερη διαφοροποίηση, οι δύο ζώνες
του οχήματος επισημαίνονται με διαφορετικά
χρώματα. Η διαγώνια ζώνη του καθίσματος 21
με σκούρο κόκκινο και η ζώνη της λεκάνης 22
με ανοιχτό κόκκινο. Τα χρώματα των οδηγών
ζώνης στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας ακολου- 22
θούν τον ίδιο χρωματικό συνδυασμό.

5. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ:

1. Για να απασφαλίσετε το παιδί σας από το κάθισμα, πατήστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης της αγκράφας σταθεροποίησης ιμάντων 5
σημείων 12 .

9 - 18 κιλά

1) Η χρήση σε καθίσματα στραμμένα προς το πίσω μέρος του οχήματος (π.χ. σε βαν ή μίνι βαν) επιτρέπεται
μόνο εάν το κάθισμα του οχήματος είναι εξίσου εγκεκριμένο για χρήση από ενήλικες. Το κάθισμα δεν πρέπει
να τοποθετείται στην περιοχή ανάπτυξης των αερόσακων.
2) Η ζώνη ασφαλείας θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη κατά το πρότυπο ECE R 16 ή άλλο αντίστοιχο πρότυπο
(δείτε την ετικέτα δοκιμών επάνω στη ζώνη με το γράμμα “E” ή “e” εντός ενός κύκλου).
3) Εάν υπάρχει μπροστινός αερόσακος: Ωθήστε το κάθισμα του οχήματος όσο το δυνατόν πιο πίσω και

ανατρέξτε στις οδηγίες του εγχειριδίου χρήστη του οχήματος.

4) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν το κάθισμα του οχήματος είναι εξοπλισμένο μόνο με ιμάντα 2 σημείων.

9 κιλά - 18 κιλά
9 μηνών ~ 4 ετών

ΑΦΑΙΡΕΣΗ:

1. Λύστε την αγκράφα της ζώνης του οχήματος 20 και χαλαρώστε τους ιμάντες
συγκράτησης.

2. Απαγκιστρώστε το τμήμα της διαγώνιας ζώνης 21 από τον άνω οδηγό ζώνης
01 .

3. Για να ανοίξετε την ποδιά: πατήστε ένα από τα γκρι κουμπιά απελευθέρωσης

KING II / ATS / LS

4.

Οδηγίες Χρήστη

5.
6.

7.

03 και την ίδια στιγμή τραβήξτε την ποδιά του καθίσματος 02 όσο πιο
μπροστά γίνεται.
Αφαιρέστε τα τμήματα της διαγώνιας ζώνης 21 και της ζώνης λεκάνης 22
από τους κάτω ανοιχτόχρωμους κόκκινους οδηγούς ζώνης 04 .
Κρατήστε την ποδιά του καθίσματος 02 με το ένα χέρι ενώ με το άλλο χέρι
τραβάτε μπροστά τον γκρι μοχλό ρύθμισης 05 .
Για να κλείσετε την ποδιά: γύρετε την ποδιά του καθίσματος 02 προς τη βάση
του καθίσματος 06 πάνω και από τις δύο θέσεις ασφάλισης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς,
απομακρύνετε το χέρι σας από τον γκρι μοχλό ρύθμισης 05 , αμέσως μόλις η
βάση του καθίσματος περάσει πάνω από τις δύο θέσεις ασφάλισης.
Ωθήστε την ποδιά του καθίσματος 02 με τα δύο χέρια προς τη βάση του
καθίσματος 06 έως ότου ασφαλίσει πλήρως.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Παρακαλούμε τηρείτε τους κανονισμούς απόρριψης που ισχύουν για τη
χώρα σας.
Απόρριψη συσκευασίας

Κάδος απόρριψης χαρτοκιβωτίων

Κάλυμμα καθίσματος

Υπολείμματα απορριμμάτων, θερμική επεξεργασία

Πλαστικά εξαρτήματα

Σύμφωνα με τις επεξηγηματικές ετικέτες των αντίστοιχων κάδων

Μεταλλικά εξαρτήματα

Κάδος απόρριψης μετάλλων

Ιμάντες ζωνών

Κάδος απόρριψης υλικών πολυεστέρα

Αγκράφα και γλώσσα

Υπολείμματα απορριμμάτων

Μπαταρίες

Κάδος απόρριψης μπαταριών

Επανατοποθέτηση του καλύμματος

Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, ακολουθήστε τις
οδηγίες αντίστροφα.

Δοκιμές και πιστοποίηση
Σε συμμόρφωση με το πρότυπο ECE* R 44/04
*ECE = Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τον Εξοπλισμό Παιδικής Ασφάλειας
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ΣΕΛΙΔΑ I
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ΣΕΛΙΔΑ II

8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε με προσοχή αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις στην ενδεδειγμένη
θήκη αποθήκευσης 18 στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας φροντίζοντας να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση σε αυτές! Οι οδηγίες θα πρέπει να συνοδεύουν το παιδικό
κάθισμα ασφαλείας εάν αυτό παραχωρηθεί σε κάποιον τρίτο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Για την προστασία του παιδιού σας:

• Χρησιμοποιείτε το KING II / ATS / LS αποκλειστικά για την πρόσδεση του παιδιού σας
στο όχημά σας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κατάλληλο ως κάθισμα ή παιχνίδι για το
σπίτι.
• Σε περίπτωση ατυχήματος με ταχύτητα πρόσκρουσης που υπερβαίνει τα 10 km/h, το
παιδικό κάθισμα ασφαλείας ενδέχεται να φθαρεί, χωρίς ωστόσο να είναι άμεσα ορατή
η φθορά του. Σε αυτήν την περίπτωση, το παιδικό κάθισμα ασφαλείας θα πρέπει να
αντικαθίσταται. Παρακαλούμε απορρίψτε το φθαρμένο κάθισμα σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες.
• Ελέγχετε πάντα το παιδικό κάθισμα ασφαλείας ακόμα και αν δεν υπάρχει ορατή φθορά
(π.χ σε περίπτωση που πέσει στο έδαφος).
• Ελέγχετε τακτικά όλα τα κύρια μέρη του μηχανισμού για τυχόν φθορές. Βεβαιωθείτε ότι
όλα τα μηχανικά μέρη, ειδικότερα, είναι πλήρως λειτουργικά.
• Ποτέ μην λιπαίνετε ή λαδώνετε τα εξαρτήματα του παιδικού καθίσματος.
•Π
 οτέ μην αφήνετε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας εντός του οχήματος χωρίς
επίβλεψη.
• Αφήνετε το παιδί σας να μπαίνει και να βγαίνει από το όχημα μόνο από την πλευρά του
πεζοδρομίου.
• Προστατεύστε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας από την παρατεταμένη άμεση έκθεση
στον ήλιο, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας ενδέχεται να
ζεσταθεί πολύ κατά την άμεση έκθεση στον ήλιο. Το δέρμα των παιδιών είναι ευαίσθητο
και μπορεί να τραυματιστεί ως συνέπεια.
•Ό
 σο πιο καλά εφαρμόζει η διάταξη συγκράτησης επάνω στο σώμα του παιδιού σας, τόσο
πιο ασφαλές θα είναι. Για τον λόγο αυτό, αποφεύγετε να φοράτε στο παιδί σας πολύ χοντρά
ρούχα κάτω από τη ζώνη.
• Φροντίζετε να κάνετε τακτικά στάσεις όταν διανύετε μεγάλες αποστάσεις με το αυτοκίνητο, ώστε να δώσετε στο παιδί σας τη δυνατότητα να παίξει όταν το βγάζετε από το
παιδικό κάθισμα.
• Χρήση στο πίσω κάθισμα: Ωθήστε το μπροστινό κάθισμα όσο πιο μπροστά χρειάζεται
ώστε τα πόδια του παιδιού σας να μην μπορούν να χτυπήσουν στο προσκέφαλο του
μπροστινού καθίσματος (προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού).

02
03

06

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την προστασία του οχήματός σας:
•Κ
 άποια καλύμματα καθισμάτων αυτοκινήτου που είναι κατασκευασμένα από πιο ευαίσθητα
υλικά (π.χ. βελούδο, δέρμα κλπ.) ενδέχεται να στιγματιστούν με σημάδια φθοράς όταν
τοποθετηθούν επάνω τους παιδικά καθίσματα ασφαλείας. Για τη βέλτιστη προστασία των
καλυμμάτων των καθισμάτων του αυτοκινήτου σας, συνιστούμε τη χρήση του Προστατευτικού Καθισμάτων Αυτοκινήτου BRITAX RÖMER, το οποίο διατίθεται στη σειρά των
αξεσουάρ μας.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μπαταρίες για το μοντέλο προϊόντος ATS:
• Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται από έναν ενήλικα. • Φυλάσσετε τις μπαταρίες
μακριά από τα παιδιά. • Χρησιμοποιείτε μόνο νέες μπαταρίες του ίδιου τύπου. • Χρησιμοποιείτε μόνο 2 μπαταρίες τύπου AAA των 1,5 volt. • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που
παρουσιάζουν σημάδια διαρροής. • Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και απορρίψτε τις σύμφωνα με τις οδηγίες απόρριψης στη σελίδα I του κεφαλαίου 5. • Μην εκθέτετε τις μπαταρίες
σε υπερβολική θερμότητα ή φωτιά, καθώς ενδέχεται να σκάσουν ή να εκραγούν. • Λόγω της
χαμηλότερης τάσης, μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. • Λάβετε υπόψη τις
προειδοποιήσεις στη συσκευασία των μπαταριών σας.

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ

Η ποδιά καθίσματος του KING II / ATS / LS μπορεί να τοποθετηθεί σε
τέσσερις διαφορετικές γωνίες:
Για να ρυθμίσετε τη γωνία:
Ανασηκώστε τη λαβή ρύθμισης 17 και τραβήξτε/ωθήστε
την ποδιά του καθίσματος 02 στην επιθυμητή θέση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η ποδιά του καθίσματος 02 θα
πρέπει να ασφαλίσει καλά, ανεξάρτητα από τη θέση
της. Τραβήξτε την ποδιά του καθίσματος 02 για να
βεβαιωθείτε ότι είναι καλά ασφαλισμένη.

02

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη
17

γωνία της ποδιάς του καθίσματος 02 ενώ το παιδί σας
κάθεται στο παιδικό κάθισμα.

2.

09

3.

04
20

4.
21

5.
22
02

06

05

6.

του οχήματος και στραμμένο προς την κατεύθυνση
οδήγησης.
Πατήστε ένα από τα γκρι κουμπιά απελευθέρωσης 03
και την ίδια στιγμή τραβήξτε την ποδιά του καθίσματος
02 όσο πιο μπροστά γίνεται.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο, κανένα
εμπόδιο δεν πρέπει να παρεμβάλλεται ανάμεσα στην
ποδιά του καθίσματος 02 και στη βάση του καθίσματος
06 . Εσείς ή το παιδί σας μπορεί να παγιδεύσετε τα
δάχτυλά σας, τραυματίζοντάς τα.
Τραβήξτε προς τα έξω τη ζώνη του οχήματος και
τοποθετήστε την ανάμεσα στην ποδιά του καθίσματος
02 και τη βάση του καθίσματος 06 μέσα από τους
δύο κάτω ανοιχτόχρωμους κόκκινους οδηγούς ζώνης
04 .
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Βεβαιωθείτε ότι η διαγώνια ζώνη
του καθίσματος 21 και η ζώνη της λεκάνης 22
τοποθετούνται και στους δύο ανοιχτόχρωμους
κόκκινους οδηγούς ζώνης 04 και ότι και οι δύο ζώνες
δεν έχουν τυλιχτεί.
Ασφαλίστε τη γλώσσα της αγκράφας στην αγκράφα
του καθίσματος του οχήματος 20 ώστε να ακουστεί το
χαρακτηριστικό «κλικ».
Σφίξτε το τμήμα της διαγώνιας ζώνης 21 τραβώντας
δυνατά τη διαγώνια ζώνη 21 στην αντίθετη πλευρά
της αγκράφας της ζώνης καθίσματος του οχήματος.
Κρατήστε την ποδιά του καθίσματος 02 με το ένα χέρι
ενώ με το άλλο χέρι τραβάτε μπροστά τον γκρι μοχλό
ρύθμισης 05 . Γύρετε την ποδιά του καθίσματος 02
προς τη βάση του καθίσματος 06 πάνω και από τις
δύο θέσεις ασφάλισης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε πιθανούς
τραυματισμούς, απομακρύνετε το χέρι σας από τον
γκρι μοχλό ρύθμισης 05 , αμέσως μόλις η βάση
του καθίσματος περάσει πάνω από τις δύο θέσεις
ασφάλισης.

06

03

02

Για να ρυθμίσετε το ύψος του προσκέφαλου σύμφωνα με τις ανάγκες του
παιδιού σας:
1. Προσαρμογή της διάταξης συγκράτησης
Πατήστε το κουμπί ρύθμισης 13 και ταυτόχρονα
τραβήξτε, κάτω από την επένδυση ώμων 10 , και τους
10
δύο ιμάντες ώμων 11 προς τα εμπρός.
11
13

01
21

άνω σκούρο κόκκινο οδηγό ζώνης 01 .
9. Τραβήξτε δυνατά το παιδικό κάθισμα προς τα εμπρός
για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά προσδεδεμένο.
10. Ακολουθήστε τα βήματα στο κεφάλαιο 10.1
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ».
11. Ακολουθήστε τα βήματα στο κεφάλαιο 10.2
«ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Για την ασφάλεια του παιδιού σας, πριν από κάθε ταξίδι με το
αυτοκίνητο, ελέγχετε ότι...
►► το παιδικό κάθισμα ασφαλείας έχει προσδεθεί με ασφάλεια,
►► η ποδιά του καθίσματος 02 και η βάση του καθίσματος 06 έχουν ασφαλίσει
πλήρως. Καμία από τις δύο κόκκινες ενδείξεις ασφαλείας επάνω στα γκρι
κουμπιά απελευθέρωσης 03 δεν πρέπει να είναι ορατές.
►►τα τμήματα της διαγώνιας ζώνης 21 και της ζώνης λεκάνης του καθίσματος 22
περνούν και στις δύο πλευρές μέσα από τους κάτω ανοιχτόχρωμους κόκκινους
οδηγούς ζώνης 04 ,
►►το τμήμα της διαγώνιας ζώνης καθίσματος 21 περνάει μέσα από τον άνω
σκούρο κόκκινο οδηγό ζώνης 01 ,
►►τα τμήματα της διαγώνιας ζώνης 21 και της ζώνης λεκάνης του καθίσματος 22
είναι σφιγμένα και δεν έχουν τυλιχτεί,
►►η αγκράφα της ζώνης του οχήματος 20 δεν είναι τοποθετημένη ανάμεσα στους
κάτω ανοιχτόχρωμους κόκκινους οδηγούς 04 του παιδικού καθίσματος,
►►το προσκέφαλο είναι σωστά ρυθμισμένο,
►►η διάταξη συγκράτησης 5 σημείων του παιδικού σας καθίσματος εφαρμόζει
άνετα αλλά ΣΤΑΘΕΡΑ γύρω από το σώμα του παιδιού σας,
►►οι ιμάντες της διάταξης συγκράτησης 5 σημείων δεν έχουν τυλιχτεί,
►►οι γλώσσες της αγκράφας 23 έχουν ασφαλίσει μέσα στην αγκράφα 12 .

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Εάν το παιδί σας επιχειρήσει να ανοίξει την αγκράφα της ζώνης
του οχήματος 20 , ή την αγκράφα σταθεροποίησης ιμάντων 5 σημείων, 12
σταματήστε το αυτοκίνητο το συντομότερο δυνατό σε ένα ασφαλές σημείο.
Ελέγξτε εάν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας είναι σωστά προσδεδεμένο στη θέση
του και ότι το παιδί σας είναι καλά ασφαλισμένο. Εξηγήστε στο παιδί σας τους
κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν οι ενέργειές του.
ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ:
Για να απασφαλίσετε το παιδί σας από το κάθισμα ή να αφαιρέσετε το
παιδικό κάθισμα ασφαλείας, ακολουθήστε τα βήματα στην Ενότητα 5
«ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ» [ΣΕΛΙΔΑ I]

2. Ρύθμιση του προσκέφαλου για:
KING II ATS / LS

07
09

08

02

προς τη βάση του καθίσματος 06 έως ότου ασφαλίσει
πλήρως.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Οι δύο κόκκινες ενδείξεις ασφαλείας
επάνω στα γκρι κουμπιά απελευθέρωσης δεν πρέπει
να είναι ορατές.

8. Τοποθετήστε το τμήμα της διαγώνιας ζώνης 21 στον

Μοντέλο προϊόντος KING II LS:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τραβήξτε τον ιμάντα ρυθμιστή 16
εντελώς ευθεία (όχι προς τα επάνω ή προς τα κάτω).
1. Τραβήξτε τον ιμάντα ρυθμιστή 16 μέχρι η φωτεινή ένδειξη
14 να γίνει πράσινη και να ακουστεί το χαρακτηριστικό
«κλικ» το οποίο υποδεικνύει ότι η διάταξη συγκράτησης
είναι σωστά σφιγμένη.

16

Το προσκέφαλο 09 πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε
το επάνω μέρος των βατών ώμων της ζώνης να είναι
ευθυγραμμισμένο με τους ώμους του παιδιού σας.
Αν το παιδί σας φοράει παχιά ρούχα, ίσως χρειαστεί να
ανασηκώσετε ξανά το προσκέφαλο για να διασφαλίσετε
τη σωστή τοποθέτηση της ζώνης.

7. Ωθήστε την ποδιά του καθίσματος 02 με τα δύο χέρια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για την προστασία σας όταν χειρίζεστε το παιδικό

κάθισμα:
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας χωρίς να το έχετε στερεώσει,
ακόμα και στην περίπτωση που θέλετε απλά να το δοκιμάσετε.
• Κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο, κανένα εμπόδιο δεν πρέπει να παρεμβάλλεται ανάμεσα
στην ποδιά του καθίσματος 02 και στη βάση του καθίσματος 06 . Εσείς ή το παιδί σας
μπορεί να παγιδεύσετε τα δάχτυλά σας, τραυματίζοντάς τα.
•Γ
 ια να αποτρέψετε τυχόν φθορά, βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα ασφαλείας δεν
συμπιέζεται από κάποια σκληρή επιφάνεια (όπως την πόρτα του αυτοκινήτου, τις ράγες
ολίσθησης κλπ.).
•Ό
 ταν δεν το χρησιμοποιείτε, φυλάσσετε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας σε ασφαλές
σημείο. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο κάθισμα και μην το αποθηκεύετε
κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε άμεση έκθεση στον ήλιο.
• Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες πριν από την αποθήκευση.

Για βέλτιστη λειτουργία της ζώνης 5 σημείων και για διασφάλιση της ασφάλειας του
παιδιού σας, είναι σημαντικό να ρυθμίζεται σωστά η θέση ύψους του προσκέφαλου 09 .

02

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Για την προστασία όλων των επιβατών του οχήματος:

Σε περίπτωση επείγουσας στάσης ή ατυχήματος, τα άτομα ή τα αντικείμενα που δεν
είναι ασφαλισμένα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στους υπόλοιπους επιβάτες
του οχήματος. Παρακαλούμε ελέγχετε πάντα ότι...
• τα προσκέφαλα των καθισμάτων του οχήματος είναι κλειδωμένα (δηλ. ότι έχει τοποθετηθεί η ασφάλεια του αναδιπλούμενου πίσω ενιαίου καθίσματος).
• όλα τα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα εντός του οχήματος έχουν ασφαλιστεί (π.χ. επάνω
στην εταζέρα).
• όλοι οι επιβάτες του οχήματος φορούν τις ζώνες ασφαλείας τους.
• το παιδικό κάθισμα ασφαλείας είναι πάντα ασφαλισμένο όταν βρίσκεται εντός του
οχήματος, ακόμα και όταν δεν κάθεται κάποιο παιδί σε αυτό.

1. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα επάνω στο κάθισμα

06

04

9.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

1. Τοποθετήστε το παιδί σας στο κάθισμα και ελέγξτε
το ύψος του προσκέφαλου 09 .
2. Τραβήξτε / ωθήστε τον ρυθμιστή του
προσκέφαλου 07 για να μετακινήσετε το
προσκέφαλο προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
3. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι το προσκέφαλο
09 να βρεθεί στο κατάλληλο ύψος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αν το προσκέφαλο
τοποθετηθεί υπερβολικά χαμηλά, μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα
της ζώνης και των συστημάτων φωτεινών ενδείξεων.
KING II
1. Τραβήξτε τον μοχλό του ρυθμιστή του προσκέφαλου
08 στο πίσω μέρος της ποδιάς του καθίσματος 02 .
Τώρα το προσκέφαλο είναι απασφαλισμένο.
2. Ωθήστε τον απασφαλισμένο ρυθμιστή του
προσκέφαλου 09 προς την επιθυμητή κατεύθυνση
στο κατάλληλο ύψος. Αμέσως μόλις απελευθερώσετε
τον ρυθμιστή του προσκέφαλου 08 , το προσκέφαλο
09 ασφαλίζει.
3. Τοποθετήστε το παιδί σας στο κάθισμα και ελέγξτε
το ύψος του προσκέφαλου 09 . Επαναλάβετε τη
διαδικασία μέχρι το προσκέφαλο 09 να βρεθεί στο
κατάλληλο ύψος.
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Μοντέλο προϊόντος KING II ATS:

Το παιδικό κάθισμά σας είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα το οποίο διατηρεί αυτόματα
την τάνυση σε ένα καθορισμένο εύρος λειτουργίας στη ζώνη από τη στιγμή που θα
ρυθμιστεί σωστά, καθώς και με λειτουργίες ένδειξης και ειδοποίησης. Το σύστημα
λειτουργεί με αισθητήρα επιβάτη, και ως εκ τούτου όταν το παιδί σας δεν κάθεται στο
κάθισμα, η φωτεινή ένδειξη θα είναι σβηστή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το αυτόματο σύστημα τάνυσης της ζώνης και οι λειτουργίες
φωτεινών ενδείξεων και ειδοποιήσεων λειτουργούν εντός ορίων και με την επιφύλαξη
της σωστής χρήσης. Λειτουργούν μόνο βοηθητικά και δεν αντικαθιστούν τους ελέγχους,
τις συστάσεις ή τις απαιτήσεις ασφαλείας, ούτε αναιρούν την ευθύνη για αυτά. Πρέπει να
αναλαμβάνετε πάντα την πλήρη ευθύνη, καθώς και να ελέγχετε περιοδικά την ασφάλεια
του παιδιού σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τραβήξτε τον ιμάντα ρυθμιστή 16
εντελώς ευθεία (όχι προς τα επάνω ή προς τα κάτω).
1. Τραβήξτε τον ιμάντα ρυθμιστή 16 μέχρι η φωτεινή ένδειξη
15 να γίνει πράσινη και να ακουστεί ο χαρακτηριστικός
ήχος.
►►Η τάνυση της ζώνης του παιδικού σας καθίσματος είναι
πλέον ενεργή και αφαιρεί αυτόματα το περιττό μήκος της
ζώνης στο πλαίσιο ενός καθορισμένου εύρους λειτουργίας.

15
16

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Η πράσινη φωτεινή ένδειξη 15 σβήνει
αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα, αλλά το σύστημα
εξακολουθεί να λειτουργεί.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναλάβετε το βήμα 1.

15

Όσο πιο καλά εφαρμόζει η διάταξη συγκράτησης επάνω στο σώμα του παιδιού σας,
τόσο πιο ασφαλές θα είναι. Για τον λόγο αυτό, αποφεύγετε να φοράτε στο παιδί σας
πολύ χοντρά ρούχα κάτω από τη ζώνη.
1. Ανοίξτε την αγκράφα 12 (πατώντας το κόκκινο κουμπί).
10 2. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης 13 και ταυτόχρονα
τραβήξτε, κάτω από την επένδυση ώμων 11 , και τους
11
δύο ιμάντες ώμων 10 προς τα εμπρός.
12 3. Τοποθετήστε το παιδί σας στο κάθισμα.
4. Ελέγξτε το σωστό ύψος του προσκέφαλου και ρυθμίστε
13
όπως απαιτείται [δείτε παραπάνω].
5. Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του παιδιού σας ακουμπάει σε όρθια
θέση επάνω στο προσκέφαλο του παιδικού καθίσματος.
6. Απαγκιστρώστε τις γλώσσες της αγκράφας 23 από τις
διατάξεις συγκράτησης της ζώνης 19 .
7. Προσεγγίστε τα δύο άγκιστρα της αγκράφας 23 το ένα
στο άλλο και ασφαλίστε τα μεταξύ τους προτού τα τοπο
θετήσετε μέσα στην αγκράφα 12 , οπότε και θα ακού
σετε το χαρακτηριστικό κλικ“ with „το ηχητικό κλικ.
8. Τραβήξτε τους ιμάντες ώμων 11 για να τεντωθούν στο
ύψος της λεκάνης του
παιδιού, έτσι ώστε η ζώνη
23
να είναι επίπεδη και με
στενή εφαρμογή.
11
12

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Οι ιμάντες της λεκάνης 24 πρέπει να τοποθετούνται όσο πιο
χαμηλά γίνεται στη λεκάνη του παιδιού σας.
9. Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας «9.3 ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ» για το συγκεκριμένο μοντέλο προϊόντος που διαθέτετε.

9.3 ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Μοντέλο προϊόντος KING II:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τραβήξτε τον ιμάντα ρύθμισης

16 εντελώς ευθεία.
16

1. Τραβήξτε τον ιμάντα ρύθμισης 16 μέχρι η διάταξη

συγκράτησης να είναι επίπεδη και κοντά στο σώμα του
παιδιού σας.
2. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας στο κεφάλαιο
«8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ»

2. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας στο κεφάλαιο

«8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ»
Τι πρέπει να κάνετε όταν η φωτεινή ένδειξη δεν γίνεται πράσινη...
● Ελέγξτε εάν το προσκέφαλο είναι σωστά ρυθμισμένο σύμφωνα με το κεφάλαιο
«9.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ».
● Βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει τον ιμάντα ρυθμιστή με αρκετή δύναμη.
● Γενικότερα, η μπαταρία εντός του προϊόντος δεν είναι προς αντικατάσταση και δεν θα
πρέπει να αλλάζεται λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής της.
● Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με κάποια από τις παραπάνω μεθόδους,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις ή με την Εξυπηρέτηση Πελατών της
BRITAX RÖMER.

9.2 ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

24

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Η πράσινη φωτεινή ένδειξη σβήνει αυτόματα
μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

píp!

15

beep!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Όταν η φωτεινή ένδειξη 15 ανάβει με κόκκινο
χρώμα, το παιδί σας δεν είναι σωστά ασφαλισμένο ή το
αυτόματο σύστημα σύμπτυξης έχει φτάσει στο όριό του.
Σταματήστε με την πρώτη ευκαιρία σε ένα ασφαλές σημείο
και επαναλάβετε τα βήματα του κεφαλαίου «9.3 Ασφαλής
τοποθέτηση του παιδιού».
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Αν το παιδί σας είναι ακόμα προσδεδεμένο,
η ειδοποίηση μπορεί να είναι προειδοποίηση ότι το αυτόματο
σύστημα σύμπτυξης βρίσκεται στο τέρμα του εύρους
λειτουργίας του. Ενδέχεται να εξακολουθεί να εφαρμόζει
αρκετά πέρα από την πρώτη τοποθέτηση, αλλά η αυτόματη
ρύθμιση έχει διακοπεί. Μπορείτε είτε να ολοκληρώσετε τη
διαδρομή σας (ελέγχοντας περιοδικά το παιδί σας) είτε να
σταματήσετε στο πλησιέστερο δυνατό σημείο και απλώς να
τραβήξετε ξανά τον ιμάντα ρυθμιστή (χωρίς να λύσετε τη ζώνη)
στο πράσινο για επαναφόρτωση του αυτόματου συστήματος
σύμπτυξης, ενέργεια η οποία θα επαναφέρει επίσης το
σύστημα ειδοποιήσεών σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να βγάλετε το παιδί από το κάθισμα
ενώ κοιμάται, πατώντας πρώτα παρατεταμένα το κουμπί
σίγασης, ενώ ανοίγετε το κούμπωμα.

15

15
24

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Όταν η φωτεινή ένδειξη 15 αναβοσβήνει με
κόκκινο και πράσινο χρώμα, πρέπει να αντικατασταθούν οι
μπαταρίες.
Ανασηκώστε το κάλυμμα του καθίσματος και το αφρώδες
μαξιλάρι στην επιφάνεια του καθίσματος και αλλάξτε
τις δύο μπαταρίες τύπου AAA στον θάλαμο των
μπαταριών 24 .

Τι πρέπει να κάνετε όταν η φωτεινή ένδειξη δεν ανάβει καθόλου...
● Ελέγξτε εάν το προσκέφαλο είναι σωστά ρυθμισμένο σύμφωνα με το κεφάλαιο
«9.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ».
● Ελέγξτε εάν έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες ή ξένα σώματα στην περιοχή του
καθίσματος κάτω από τον αισθητήρα επιβάτη.
Εάν χρειάζεται, καθαρίστε την περιοχή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 [σελίδα I].
● Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες.
● Βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει τον ιμάντα ρυθμιστή με αρκετή δύναμη.
Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με κάποια από τις παραπάνω μεθόδους,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις ή με την Εξυπηρέτηση Πελατών της
BRITAX RÖMER.

