3. SERTIFIKĀCIJA / LIETOŠANA

2. IEVADS

1. IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

Priecājamies, ka mūsu modelis KING II / ATS / LS var droši ievadīt jūsu bērnu
jaunā dzīves posmā.
Lai jūsu bērnu aizsargātu pareizi, modelis KING II / ATS / LS ir jāizmanto
vienmēr, un tas ir jāuzstāda šajās instrukcijās aprakstītajā veidā.
07

Ja radušies vēl kādi jautājumi saistībā ar sēdeklīša lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mums:

08
01

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
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02
10

03

Simbols

12

05

03
04
05

16

Augšējā siksnas vadotne
Sēdekļa apvalks
Atlaišanas pogas
Apakšējā siksnas vadotne
Regulēšanas svira

06
07
08
09
10

Sēdeklīša pamatne
Galvas balsta regulētājs (KING II ATS/LS)
Galvas balsta regulētājs (KING II)
Galvas balsts
Plecu polsteri

4. APRŪPE UN APKOPE
Stiprinājuma sprādzes aprūpe

Bērna drošības nolūkos ir svarīgi, lai stiprinājuma sprādze darbotos pareizi. Stiprinājuma
sprādzes darbības traucējumus parasti izraisa netīrumu vai svešķermeņu uzkrāšanās.
Darbības traucējumi var būt šādi:
• nospiežot sarkano atlaišanas pogu, sprādzes aizturi tiek izbīdīti tikai lēnām;
• sprādzes aizturus vairs nevar fiksēt (t.i., līdzko mēģināt tos iebīdīt, rokturi atkal tiek
izstumti);
• sprādzes aizturi saslēdzas, bet nav dzirdams klikšķis;
• sprādzes aizturus ir grūti ievietot (jūtama pretestība);
• sprādze atveras tikai tad, ja lietojat lielu spēku.

11
12
13
14
15

Plecu siksnas
Stiprinājuma sprādze
Regulēšanas poga
Indikators (KING II LS)
Indikators (KING II ATS)

16
17
18

Siksnas regulēšana
Regulēšanas rokturis
Lietošanas instrukcijas nodalījums

Lūdzu, nodrošiniet, ka tiek izmantoti tikai oriģinālie BRITAX RÖMER sēdeklīšu
rezerves pārsegi, jo sēdeklīša pārsegs ir neatņemama šī bērna autosēdeklīša
sastāvdaļa un tam ir svarīga nozīme, nodrošinot netraucētu sistēmas darbību.
Sēdekļu pārsegus nomaiņai var iegādāties pie tirgotāja.
• Pārsegu var noņemt un izmazgāt veļas mašīnas saudzīgās mazgāšanas režīmā
(30°C). Lūdzu, ievērojiet norādījumus uz pārsega mazgāšanas etiķetes.
• Plastmasas daļas var tīrīt ar samitrinātu drānu. Neizmantojiet kodīgus tīrīšanas
līdzekļus (piemēram, šķīdinātājus).
BĪSTAMI! Bērna autosēdeklīti nedrīkst izmantot bez sēdekļa pārsega.

Nopietnu miesas bojājumu risks

BRĪDINĀJUMS!

Nelielu miesas bojājumu risks

UZMANĪBU!

Materiālo zaudējumu risks

PADOMS:

noderīgas piezīmes

12
25
27
26
12

Stiprinājuma sprādzes tīrīšana
1. Atveriet stiprinājuma sprādzi 12 (nospiediet sarkano
pogu).
2. Noregulējiet sēdeklīša apvalku 02 vertikālajā
sēdēšanas pozīcijā.
3. Attaisiet liplentes stiprinājumu uz stakles polstera 25 ,
noņemiet to un aizturiet.
4. Zem sēdēšanas zonas satveriet metāla plāksni 26 ,
kas notur sprādzi 12 sēdeklīša pamatnē, un pagrieziet to vertikālā pozīcijā.
5. Virziet metāla plāksni 26 cauru atverei 27 .
6. Stiprinājuma sprādzi 12 vismaz uz stundu iemērciet
siltā ūdenī, kam pievienots trauku mazgāšanas
līdzeklis.
7. Kārtīgi noskalojiet stiprinājuma sprādzi 12 .
8. Virziet metāla plāksni 26 ar malu cauri atverei 27
pārsegā un sēdekļa pamatnē.
9. Pagrieziet metāla plāksni 26 par 90°.
BĪSTAMI! Stingri pavelciet stiprinājuma sprādzi 12 ,
lai pārliecinātos, ka tā ir droši fiksēta.

10. Ievietojiet stakles polsteri 25 caur spraugu 27 un
fiksējiet liplenti.

Sēdētāja sensora tīrīšana
1. Pārsega apakšējo daļu atlokiet uz augšu.
2. Notīriet sēdētāja sensora 28 apgabalā esošos

netīrumus un gružus, izmantojot putekļsūcēju.
BĪSTAMI! Sēdētāja sensors 28 nedrīkst saskarties ar

ūdeni.

Siksnas vadotņu krāsas
Lai varētu labāk atšķirt, abas transportlīdzekļa
sēdekļa siksnas ir izceltas dažādās krāsās.
Diagonālā sēdekļa siksna 21 ir tumši sarkanā
krāsā, bet gurnu siksna 22 ir gaiši sarkanā
krāsā. Arī bērna autosēdeklīša siksnu vadotnēs
tiek izmantoti šādi krāsu apzīmējumi.

21

22

5. IZJAUKŠANA UN IZMEŠANA

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA

1. Lai bērnu atsprādzētu, nospiediet sarkano atlaišanas pogu uz piecu
punktu stiprinājuma sprādzes 12 .

09

29

Pārsega noņemšana
Atlaidiet stiprinājuma siksnas pēc iespējas vaļīgāk.
1. Atveriet stiprinājuma sprādzi 12 (nospiediet sarkano
pogu).
2. Noņemiet galvas balsta pārsegu 09 .

3.
4.
5.
6.

12

7.

Attaisiet spiedpogas 29 pārsega aizmugurējās daļas
kreisajā un labajā pusē.
Atāķējiet pārsega elastīgo šuvi zem sēdekļa apvalka
malas.
PADOMS: sāciet sēdekļa pārsega malās.
Velciet pārsegu uz augšu un pāri siksnas regulētāja
malai.
No pārsega izbīdiet stiprinājuma sprādzi 12 un siksnas
galu.
Pavelciet pārsegu uz augšu un noņemiet to pār galvas
balstu 09 .

Tagad pārsegu var mazgāt. Lūdzu, ievērojiet
norādījumus uz pārsega mazgāšanas etiķetes.

*ECE = bērnu drošības aprīkojuma Eiropas standarts

KING II / ATS / LS

Grupa

Ķermeņa svars

I

9–18 kg

Bērna autosēdeklītis ir izstrādāts, pārbaudīts un sertificēts atbilstoši bērnu
drošības aprīkojuma Eiropas standarta prasībām (ECE R 44/04). Apstiprinājuma
zīmogs E (aplītī) un apstiprinājuma numurs ir redzams uz oranžās apstiprinājuma
uzlīmes (uzlīme uz bērna autosēdeklīša).

BĪSTAMI! Šis apstiprinājums nav spēkā, ja bērna autosēdeklītim ir veiktas iz-

maiņas. Šī bērna autosēdeklīša izmaiņas drīkst veikt tikai ražotājs.

BĪSTAMI! Nekādā gadījumā nepiesprādzējiet bērnu vai bērna autosēdeklīti,

izmantojot divpunktu siksnu. Ja bērnu piesprādzējat sēdeklītī,
izmantojot tikai divpunktu siksnu, tad sadursmes gadījumā bērnam
var rasties nopietnas traumas un pat nāve.

Lūdzu, ievērojiet sava transportlīdzekļa lietošanas instrukcijās sniegtos norādījumus par
bērnu ierobežotājsistēmām. Sēdeklīti var izmantot visos transportlīdzekļos, kur uzstādītas
trīspunktu siksnas.
Sava transportlīdzekļa lietošanas instrukcijās, lūdzu, atrodiet informāciju par bērna autosēdeklīšiem, kas apstiprināti svara klasēm 9–18 kg.

Bērna autosēdeklīti varat izmantot tālāk uzskaitītajos veidos.
Braukšanas virzienā

jā

Pretēji braukšanas virzienam

nē 1)

ar divpunktu siksnu

nē

ar trīspunktu siksnu2)

jā

uz priekšējā pasažieru sēdekļa

jā 3)

uz ārējā aizmugurējā sēdekļa

jā

uz centrālā aizmugurējā sēdekļa (trīspunktu siksna)

jā 4)

9–18 kg

1) Atļauts izmantot uz atpakaļvērsta transportlīdzekļa sēdekļa (piemēram, furgonā vai mikroautobusā) tikai tad, ja transportlīdzekļa sēdeklis ir apstiprināts arī izmantošanai pieaugušajiem. Sēdeklis nedrīkst atrasties gaisa spilvena ietekmes zonā.
2) Drošības siksnai ir jābūt apstiprinātai atbilstoši ECE R 16 vai salīdzināmam standartam
(skatiet pārbaudes etiķeti uz siksnas, kur aplītī ir norādīts “E” vai “e”).
3) Ja ir priekšējais drošības spilvens, pabīdiet transportlīdzekļa sēdekli līdz galam atpakaļ un
skatiet norādījumus transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā.
4) Nedrīkst izmantot, ja transportlīdzekļa sēdeklim ir ierīkota tikai divpunktu siksna.

9 kg - 18 kg
~9 M. līdz 4 G.

1. Atsprādzējiet transportlīdzekļa siksnas sprādzi 20 un atlaidiet vaļīgāk
stiprinājuma siksnas.

4. Noņemiet diagonālo 21 un gurnu siksnas daļu 22 no gaiši sarkanajām

KING II / ATS / LS

5.

Norādījumi lietotājam

vienlaicīgi pavelciet sēdeklīša apvalku 02 pēc iespējas tālāk uz priekšu.

6.

apakšējām siksnas vadotnēm 04 .
Ar vienu roku pieturiet sēdeklīša apvalku 02 un ar otru roku vienlaicīgi velciet
pelēko regulēšanas sviru 05 uz priekšu.
Lai apvalku aizvērtu: sasveriet sēdeklīša apvalku 02 pret sēdekļa pamatni
06 pāri abām saslēgšanas pozīcijām.

LV

BRĪDINĀJUMS! Lai nerastos traumas, noņemiet roku no pelēkās
regulēšanas sviras 05 , līdzko sēdeklītis ir pārbīdīts pāri abām saslēgšanas
pozīcijām.
7. Ar abām rokām spiediet sēdeklīša apvalku 02 pret sēdekļa pamatni 06 , līdz
tas ir pilnīgi fiksēts.

IZMEŠANA.

Lūdzu, ievērojiet savas valsts atkritumu likvidēšanas noteikumus.
Iesaiņojuma likvidēšana

Kartona kārbu konteiners

Sēdeklīša pārsegs

Pārējie atkritumi, termiska utilizācija

Plastmasas daļas

Atbilstoši marķējumam piemērotā
konteinerā

Metāla daļas

Konteiners metāliem

Jostas siksnas

Konteiners poliesteram

Sprādze un mēlīte

Pārējie atkritumi

Baterijas

Konteiners baterijām

Pārsega uzlikšana

Izpildiet pārsega noņemšanas procedūru pretējā secībā.

Pārbaudes un sertifikācija
Saskaņā ar ECE* R 44/04

NOŅEMŠANA:
2. Atāķējiet diagonālo siksnas daļu 21 no augšējās siksnas vadotnes 01 .
3. Lai atvērtu apvalku: nospiediet vienu no pelēkajām atlaišanas pogām 03 un

Risinājums: izmazgājiet stiprinājuma sprādzi, lai tā atkal darbotos pareizi.

28

BĪSTAMI!

Norādījumi par procedūru izpildes secību ir numurēti.
Piemērs:
1. Nospiediet pogu...

15

02

Skaidrojums

14
17

01

Atslēgvārds

18

13

06

Tel.: +44 (0) 1264 333343
Fakss: +44 (0) 1264 334146
E-pasts: service.uk@britax.com
www.britax.com

Šajās instrukcijās tiek izmantoti tālāk aprakstītie simboli.

11

04

Tel.: +49 (0) 8221 3670 -199
Fakss: +49 (0) 8221 3670 -210
E-pasts: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX RÖMER
Bērna autosēdeklītis

2000021398 02/17

I LAPA

www.britax.com

II LAPA

8. BĒRNA SĒDEKLĪŠA IEVIETOŠANA

6. PIEZĪMES PAR DROŠĪBU
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas un vienmēr glabājiet tās
sasniedzamā vietā, instrukcijām paredzētajā glabāšanas nodalījumā 18
pie bērna autosēdeklīša! Ja vēlāk bērna autosēdeklītis tiek nodots citam
lietotājam, šīs instrukcijas ir jāiekļauj tā komplektācijā.
BĪSTAMI! Bērna aizsardzība.
• Modelis KING II / ATS / LS ir jāizmanto tikai bērna aizsargāšanai jūsu transportlīdzeklī. To
nedrīkst izmantot mājās kā sēdekli vai kā rotaļlietu.
• Ja noticis negadījums, kura trieciena ātrums pārsniedz 10 km/h, bērna autosēdeklītis,
iespējams, ir bojāts, bet šis bojājums ne vienmēr ir uzreiz redzams. Šādā gadījumā bērna
autosēdeklītis ir jānomaina. Lūdzu, likvidējiet to pareizi;
• Noteikti lieciet pārbaudīt savu bērna autosēdeklīti, vai tas nav bojāts (piem., ja tas nokrīt).
• Regulāri pārbaudiet visas svarīgās daļas, lai konstatētu, vai tām nav bojājumu.
Pārliecinieties, ka visas, it īpaši mehāniskās, daļas darbojas pareizi.
• Bērna autosēdeklīša daļas nedrīkst ieeļļot vai noklāt ar smērvielu.
• Neatstājiet bērnu bez uzraudzības, kad tas transportlīdzeklī ir iesēdināts bērna autosēdeklītī.
• Ļaujiet bērnam iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai no ietves puses.
• Aizsargājiet bērna autosēdeklīti pret intensīviem un tiešiem saules stariem, kamēr tas netiek
izmantots. Tiešos saules staros bērna autosēdeklītis var ļoti sakarst. Bērna āda ir jutīga un
līdz ar to tā var tikt traumēta.
• Jo ciešāk stiprinājums pieguļ bērna ķermenim, jo lielāka ir bērna drošība. Līdz ar to centieties zem
siksnas bērnam nevilkt biezas drēbes.
• Garos ceļojumos regulāri ievērojiet pārtraukumus, lai ļautu bērnam parotaļāties ārpus bērna
sēdeklīša.
• Izmantojot uz aizmugurējā sēdekļa: priekšējo sēdekli aizstumiet pietiekami tālu uz priekšu, lai
bērna kājas nevarētu atsisties pret priekšējā sēdekļa atzveltni (lai novērstu traumu risku).
BĪSTAMI! Visu transportlīdzekļa braucēju aizsardzība.
Ārkārtas apstāšanās vai negadījuma situācijā nepiesprādzētas personas un transportlīdzeklī
nenostiprināti priekšmeti var traumēt citus braucējus. Lūdzu, vienmēr pārbaudiet, vai...
• ir fiksētas transportlīdzekļa sēdekļu atzveltnes (t.i., vai ir saslēgts aizmugurējā sēdekļa
aizturis);
• ir nostiprināti visi smagie un asie priekšmeti, kas atrodas transportlīdzeklī (piemēram, uz
bagāžas plaukta);
• visiem braucējiem ir aizsprādzētas drošības jostas;
• bērna autosēdeklītis transportlīdzeklī vienmēr ir nostiprināts, pat ja tajā netiek pārvadāts
bērns.
BRĪDINĀJUMS! Jūsu aizsardzība, kad lietojat bērna sēdeklīti.
• Bērna autosēdeklīti nedrīkst izmantot nenostiprinātā veidā, pat izmēģinājumiem.
• Atverot un aizverot, nekas nedrīkst atrasties starp sēdeklīša apvalku 02 un sēdeklīša
pamatni 06 . Jūs vai bērns var iespiest pirkstus, tos savainojot.
• Lai nepieļautu bojājumus, nodrošiniet, ka bērna autosēdeklītis netiek iespiests starp cietiem
priekšmetiem (automašīnas durvīm vai sēdekļu sliedēm un citiem priekšmetiem).
• Ja bērna autosēdeklīti neizmantojat, glabājiet to drošā vietā. Uz sēdeklīša nedrīkst novietot
smagus priekšmetus, un to nedrīkst glabāt tieši blakus karstām virsmām vai tiešos saules
staros.
• Vienmēr izņemiet baterijas pirms uzglabāšanas.
UZMANĪBU! Transportlīdzekļa aizsardzība.
• Izmantojot bērnu autosēdeklīšus, noteiktiem transportlīdzekļu sēdekļu pārsegiem, kas izgatavoti
no smalkākiem materiāliem (piemēram, velūra, ādas vai citiem materiāliem), var rasties nodiluma
pazīmes. Lai nodrošinātu optimālu sēdekļu pārsegu aizsardzību, ieteicams izmantot BRITAX
RÖMER automašīnu sēdekļu aizsargu no mūsu piederumu klāsta.
BĪSTAMI! Baterijas ATS ražojumu veidiem:
• Baterijas jāmaina pieaugušai personai. • Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.
• Izmantojiet tikai jaunas tā paša veida baterijas. • Izmantojiet tikai 2x AAA veida, 1,5 voltu baterijas.
• Nekad neizmantojiet baterijas, kurām redzamas kādas tecēšanas pazīmes. • Izņemiet vecās
baterijas un atbrīvojaties no tām, kā tas norādīts instrukcijā par atkritumu likvidēšanu 5. nodaļas
I. lappusē. • Nepakļaujiet baterijas pārliekai siltuma vai uguns iedarbībai, jo baterijas var eksplodēt.
• Zemāka sprieguma dēļ, neizmantojiet uzlādējamās baterijas. • Ievērojiet brīdinājumu, kas attēlots
uz bateriju iepakojuma.

7. LEŅĶA REGULĒŠANA
KING II / ATS / LS sēdeklīša korpusu var novietot četros dažādos leņķos:
Leņķa regulēšana.
Paceliet regulēšanas rokturi 17 un paspiediet/pavelciet
sēdekļa apvalku 02 vēlamajā pozīcijā.
BĪSTAMI! Sēdekļa apvalkam 02 ir stingri jāfiksējas
neatkarīgi no tā pozīcijas. Stingri pavelciet aiz
sēdekļa apvalka 02 , lai pārliecinātos, ka tas ir droši
fiksēts.

02

PADOMS! Sēdeklīša apvalka 02 leņķi varat arī
regulēt, kamēr bērns ir ievietots autosēdeklītī.
17

1. Bērna autosēdeklīti novietojiet braukšanas virzienā uz
02
03

06

04

transportlīdzekļa sēdekļa.
2. Nospiediet vienu no pelēkajām atlaišanas pogām 03
un vienlaicīgi pavelciet sēdeklīša apvalku 02 pēc
iespējas tālāk uz priekšu.
BĪSTAMI! Atverot un aizverot, nekas nedrīkst atrasties starp sēdeklīša apvalku 02 un sēdeklīša pamatni
06 . Jūs vai bērns var iespiest pirkstus, tos savainojot.

02
06

04
20

21

22
02

3. Izvelciet transportlīdzekļa sēdekļa jostu un novietojiet

to starp sēdeklīša apvalku 02 un sēdeklīša pamatni
06 , izvelkot caur abām apakšējām gaiši sarkanajām
siksnas vadotnēm 04 .
BĪSTAMI! Nodrošiniet, lai diagonālā sēdekļa siksna
21 un gurnu siksna 22 atrastos abās apakšējās gaiši
sarkanajās siksnas vadotnēs 04 un lai abas siksnas
nebūtu savijušās.
4. Fiksējiet sprādzes mēlīti transportlīdzekļa sēdekļa
siksnā 20 , līdz atskan klikšķis.
5. Pievelciet diagonālo siksnas daļu 21 , stingri pavelkot
diagonālo siksnu 21 uz transportlīdzekļa sēdekļa
siksnas sprādzei pretējo pusi.
6. Ar vienu roku pieturiet sēdeklīša apvalku 02 un ar
otru roku vienlaicīgi velciet pelēko regulēšanas sviru
05 uz priekšu. Sasveriet sēdeklīša apvalku 02
pret sēdekļa pamatni 06 pāri abām saslēgšanas
pozīcijām.

BRĪDINĀJUMS! Lai nerastos traumas, noņemiet
roku no pelēkās regulēšanas sviras 05 , līdzko
sēdeklītis ir pārbīdīts pāri abām saslēgšanas
pozīcijām.

06

9.1. GALVAS BALSTA REGULĒŠANA

Lai nodrošinātu 5 punktu drošības jostas optimālu darbību un garantētu
bērna drošību, jāiestata pareizs galvas balsta 09 augstums.

Galvas balsta regulēšana atbilstoši bērnam.
1. Stiprinājuma atbrīvošana
Nospiediet regulēšanas pogu 13 un vienlaicīgi
pavelciet uz priekšu zem abiem plecu polsteriem 10
10
esošās abas plecu siksnas 11 .
11
13

2. Galvas balstu regulēšana

KING II ATS / LS

1. Iesēdiniet bērnu sēdeklītī un pārbaudiet galvas
balsta 09 augstumu.
2. Pavelciet/paspiediet galvas balsta regulētāju 07 ,
lai pārvietotu galvas balstu augšup vai lejup.
3. Atkārtojiet šo procedūru, līdz galvas balsts 09
atrodas pareizā augstumā.
BRĪDINĀJUMS! Ja galvas balsts novietots pārāk
zemu, tas var nopietni ietekmēt drošības jostas un
indikatoru sistēmas efektivitāti.

07
09

KING II

08

1. Pavelciet galvas balsta regulētāja 08 sviru
sēdeklīša apvalka 02 aizmugurē
Tagad galvas balsts ir atbloķēts.
2. Virziet atbloķētā galvas balsta regulētāju 09
vēlamajā virzienā līdz pareizajam augstumam.
Līdzko atlaižat galvas balsta regulētāja 08 sviru,
galvas balsts 09 fiksējas.
3. Iesēdiniet bērnu sēdeklītī un pārbaudiet galvas
balsta 09 augstumu. Atkārtojiet šo procedūru, līdz
galvas balsts 09 atrodas pareizā augstumā.

02

7. Ar abām rokām spiediet sēdeklīša apvalku 02 pret
sēdekļa pamatni 06 , līdz tas ir pilnīgi fiksēts.

03

02

BĪSTAMI! Abi sarkanie drošības marķējumi uz
pelēkajām atlaišanas pogām nedrīkst būt redzami.
8. Ievietojiet diagonālo siksnas daļu 21 augšējā siksnas
vadotnē 01 .
9. Stingri pavelciet bērna sēdeklīti, lai pārliecinātos, ka

01
21

tas ir droši fiksēts.
10. Izpildiet darbības nodaļā
10.1. “GALVAS BALSTA REGULĒŠANA”.
11. Izpildiet darbības nodaļā
10.2. “BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA”.

9.2. BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA
10
11
13

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN IZŅEMŠANA.

Lai atsprādzētu bērnu un izņemtu bērna autosēdeklīti, izpildiet
darbības, kas aprakstītas nodaļā 5. “IZJAUKŠANA UN IZMEŠANA”
[I LAPA]

15

7.
23
12

9.3. BĒRNA NOSTIPRINĀŠANA
Modelis KING II.

16

BRĪDINĀJUMS! Izvelciet regulēšanas siksnu 16
taisni uz priekšu.
1. Velciet regulēšanas siksnu 16 , līdz stiprinājums ir
līdzens un cieši pieguļ bērna ķermenim.
2. Ievērojiet piezīmes par drošību nodaļā
“8. BĒRNA SĒDEKLĪŠA IEVIETOŠANA”

2. Ievērojiet piezīmes par drošību nodaļā
“8. BĒRNA SĒDEKLĪŠA IEVIETOŠANA”

Modelis KING II ATS.

Jūsu bērna sēdeklis ir aprīkots ar sistēmu, kas automātiski nodrošina spriegošanu
noteiktā darbības diapazonā plecu siksnā tiklīdz tā ir pareizi noregulēta, kā arī
tas ir aprīkots ar indikatoru un brīdināšanas funkcijām. Šī sistēma darbojas ar
sēdētāja sensoru, tāpēc laikā, kad sēdeklītī neviens nesēž, sēdeklīša indikators
izdziest.
BĪSTAMI! Automātiskajai jostu spriegošanas sistēmai un indikatoram, un
brīdinājuma funkcijām ir noteikti darbības ierobežojumi, un tās nepieciešams
izmantot atbilstoši noteikumiem. Tās paredzētas tikai atbalstam un neaizstāj
drošības pārbaudes, ieteikumus vai prasības, kā arī nenosaka atbildību saistībā ar
tām. Jums vienmēr ir jāuzņemas pilna atbildība un jāveic periodiskas pārbaudes,
lai garantētu sava bērna drošību.

BRĪDINĀJUMS! Pavelciet regulētāja siksnu 16
taisni uz priekšu (nevis uz augšu vai uz leju)
1. Pavelciet regulētāja siksnu 16 , līdz indikators 15
iedegas zaļā krāsā un atskan skaņas signāls.

15
16

►Tagad
►
bērna sēdeklīša siksnas spriegošana ir
aktīva, un pārliekais siksnas garums tiek noņemts
automātiski noteiktā darbības diapazonā.
PADOMS! Pēc dažām sekundēm zaļais indikators
15 automātiski izdziest, bet sistēma turpina darboties.
Jebkurā brīdī iespējams atkārtot 1. darbību.

15
píp!

15

Atveriet stiprinājuma sprādzi 12 (nospiediet sarkano
pogu).
Nospiediet regulēšanas pogu 13 un vienlaicīgi pavelciet
uz priekšu zem plecu polsteriem 11 esošās abas plecu
siksnas 10 .
Iesēdiniet bērnu sēdeklītī.
Pārbaudiet, vai galvas balsts ir pareizā augstumā, un
regulējiet to, ja nepieciešams [skatiet iepriekš].
Pārliecinieties, ka bērna mugura pieguļ bērna sēdeklīša
atzveltnei.
Atāķējiet sprādzes mēlītes 23 no drošības jostas
aizturiem 19 .
Sabīdiet kopā abus sprādzes aizturus 23 un saslēdziet
tos, un pēc tam ievietojiet
tos stiprinājuma sprādzē
12 – vajadzētu atskanēt
klikšķim.
8. Pavelciet plecu siksnas
11
11 , lai pievilktu vaļīgās
siksnas klēpja daļā,
24
tādējādi drošības josta
piegulēs līdzeni un kārtīgi.

BĪSTAMI! Gurnu siksnām 24 pār bērna gurniem ir jābūt izvietotām pēc
iespējas zemāk.
9. Izpildiet darbības, kas jūsu izstrādājuma modelim ir aprakstītas nodaļā
9.3. “BĒRNA NOSTIPRINĀŠANA”.

PADOMS! Pēc dažām sekundēm zaļais indikators
automātiski izdziest.

Ko darīt, ja indikators neiedegas zaļā krāsā...
● Pārbaudiet, vai galvas balsts ir pareizi noregulēts atbilstoši nodaļai
“9.1. GALVAS BALSTA REGULĒŠANA”.
● Pārliecinieties, ka regulētāja siksna ir pievilkta ar pietiekamu spēku.
● Parasti izstrādājumā ievietoto bateriju nav paredzēts mainīt, un to nevajadzētu
mainīt baterijas ilgā kalpošanas laika dēļ.
● Ja problēmu nevar atrisināt ar iepriekš aprakstītajām metodēm, sazinieties ar
apkalpošanas pārstāvi vai ar BRITAX RÖMER klientu apkalpošanas dienestu.

Jo ciešāk stiprinājums pieguļ bērna ķermenim, jo lielāka ir bērna drošība.
Līdz ar to centieties zem siksnas bērnam nevilkt biezas drēbes.

12

Bērna drošības nolūkos pirms katra brauciena automašīnā pārbaudiet,
vai...
►► bērna autosēdeklītis ir droši nostiprināts;
►► sēdeklīša apvalks 02 un sēdekļa pamatne 06 ir droši fiksēti. Abi sarkanie
drošības marķējumi uz pelēkajām atlaišanas pogām 03 nedrīkst būt redzami;
►►diagonālā 21 un gurnu siksnas daļa 22 abās pusēs ir izvietotas caur gaiši
sarkanajām siksnas vadotnēm 04 ;
►►diagonālā siksnas daļa 21 ir izvadīta caur augšējo tumši sarkano siksnas
vadotni 01 ;
►►diagonālā 21 un gurnu siksnas daļa 22 ir izvietota stingri, un tās nav
savijušās;
►►transportlīdzekļa drošības jostas sprādze 20 neatrodas starp apakšējām gaiši
sarkanajām vadotnēm 04 uz bērna sēdeklīša;
►►galvas balsts ir noregulēts pareizi;
►►bērna sēdeklīša piecu punktu stiprinājums ērti, bet STINGRI ieskauj bērnu;
►►piecu punktu stiprinājuma siksnas nav savijušās;
►►sprādzes mēlītes 23 ir saslēgtas stiprinājuma sprādzē 12 .
BĪSTAMI! Ja bērns mēģina atvērt transportlīdzekļa siksnas sprādzi 20 vai piecu
punktu stiprinājuma sprādzi 12 , droši apturiet automašīnu pēc iespējas drīzāk.
Pārbaudiet, vai bērna autosēdeklītis ir pareizi nostiprināts un vai bērns atrodas
drošā stāvoklī. Paskaidrojiet bērnam, kādas briesmas ir saistītas ar šādu rīcību.

BRĪDINĀJUMS! Pavelciet regulētāja siksnu 16
taisni uz priekšu (nevis uz augšu vai uz leju).
1. Pavelciet regulētāja siksnu 16 , līdz indikators 14
iedegas zaļā krāsā un atskan klikšķis, kas norāda,
ka stiprinājums ir pievilkts pareizi.

16

Galvas balsts 09 jāpielāgo tā, lai drošības jostas
plecu polsteru augšdaļa būtu bērna plecu līmenī.
Ja bērnam ir biezas drēbes, galvas balsts, iespējams,
būs jāpaceļ vēlreiz, lai drošības josta būtu novietota
pareizi.

09

05

06

Modelis KING II LS.

BĪSTAMI! Ja indikatorā iedegas sarkana gaisma

15 , bērns nav pareizi piesprādzēts vai automātiskā

ievilkšanas sistēma ir sasniegusi maksimālo
robežu. Apturiet automašīnu nākamajā drošajā
vietā un atkārtojiet darbības nodaļā “9.3 Bērna
nostiprināšana”.
PADOMS! Ja jūsu bērns joprojām ir piesprādzēts,
brīdināšanas signāls var būt brīdinājums par to, ka
automātiskās aizvēršanās sistēma tuvojas darbības
diapazona beigām. Jums joprojām var būt labi
noregulētas siksnas no pirmās uzstādīšanas reizes,
bet automātiskā regulēšana ir pārstājusi darboties. Jūs
varat vai nu pabeigt savu ceļojumu (laiku pa laikam
pārbaudot savu bērnu) vai arī apstāties tuvākajā ērtajā
vietā un vienkārši atkal pavilkt regulējamo siksnu
(neatsprādzējot) līdz zaļajai atzīmei, lai pārlādētu
automātiskās aizvēršanās sistēmu, kā arī atiestatīs
brīdināšanas sistēmu.
beep!

15

PADOMS! Jūs varat pārvietot guļošu bērnu
no sēdekļa vispirms nospiežot un turot skaņas
izslēgšanas pogu, un pēc tam atsprādzēt pašu bērnu.
BĪSTAMI! Ja indikators 15 mirgo sarkanā krāsā
un zaļā krāsā, ir jānomaina baterijas.

15
24

Atlokiet sēdeklīša pārsegu un putuplasta polsterējumu
uz sēdvietas virsmas un nomainiet abas AAA tipa
baterijas bateriju nodalījumā 24 .

Ko darīt, ja indikators neiedegas vispār...
● Pārbaudiet, vai galvas balsts ir pareizi noregulēts atbilstoši nodaļai
“9.1. GALVAS BALSTA REGULĒŠANA”.
● Pārbaudiet, vai sēdēšanas zonā zem sēdētāja sensora nav uzkrājušies
netīrumi vai svešķermeņi.
Ja nepieciešams, iztīriet šo zonu, kā aprakstīts 4. nodaļā [I lapa].
● Nomainiet abas baterijas
● Pārliecinieties, ka regulētāja siksna ir pievilkta ar pietiekamu spēku.
Ja problēmu nevar atrisināt ar iepriekš aprakstītajām metodēm, sazinieties ar
apkalpošanas pārstāvi vai ar BRITAX RÖMER klientu apkalpošanas dienestu.

