1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

Щастливи сме, че нашата KING II / ATS / LS може да съпътства детето ви
през нов етап от неговия живот.
За да предпазва детето ви правилно, KING II / ATS / LS трябва
винаги да се използва и монтира както е описано в настоящите
инструкции.
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Ако имате други въпроси относно нейната употреба, моля, не се
колебайте да се свържете с нас:
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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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Символ
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Риск от сериозна телесна повреда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от незначителна телесна
повреда

ВНИМАНИЕ!

Риск от материална щета

СЪВЕТ:

16

Горен водач на колана
06 Основа на седалката
11 Колани за раменете
Корпус на седалката
07 Регулиране на облегалката за главата (KING II ATS/LS) 12 Катарамка
03 Бутони за освобождаване 08 Регулиране на облегалката за главата (KING II)
13 Бутон за регулиране
04 Горен водач на колана
09 Облегалка за главата
14 Индикаторна лампа (KING II LS)
05 Лост за регулиране
10 Подложки на коланите за раменете
15 Индикаторна лампа (KING II ATS)
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4. ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА
Грижи за катарамата

Изключително важно за безопасността на детето е катарамата да работи добре.
Неизправностите на катарамата обикновено възникват от натрупване на замърсяване
или чужди тела. Неизправностите включват следното:
• Закопчалките на катарамата се повдигат бавно, когато се натисне червеният бутон за
освобождаване.
• Закопчалките на катарамата не се връщат в заключено положение (т.е. те се повдигат
отново, ако опитате да ги бутнете навътре).
• Закопчалките на катарамата сработват, без да се чуе щракване.
• Закопчалките на катарамата се вкарват трудно (усещате съпротивление).
• Катарамата се отваря едва след прилагане на голяма сила.

Решение на проблема: измийте катарамата, за да възстановите нормалната ѝ работа.
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Почистване на катарамата
1. Отворете катарамата 12 (натиснете червения
бутон).
2. Регулирайте корпуса на седалката 02 в изправено
положение за седене.
3. Отворете Велкро закопчалката в областта на
слабините 25 и я свалете и я закрепете.
4. Хванете металната планка под седалката 26 ,
която придържа катарамата 12 към основата на
седалката и я завъртете във вертикална позиция.
5. Плъзнете металната планка 26 през канала 27 .
6. Накиснете катарамата 12 в топла вода с препарат
за миене на съдове за най-малко един час.
7. Внимателно изплакнете и подсушете катарамата
12 .
8. Плъзнете металната планка 26 през канала 27
в калъфа и основата на седалката.
9. Завъртете металната планка на 26 90°
ОПАСНОСТ! Дръпнете катарамата 12 силно, за
да се уверите, че тя е сигурно закрепена.

10. Поставете планката за слабините 25 през канала
27 и закопчайте Велкро закопчалката.

Почистване на сензора за регистриране на
присъствие
1. Сгънете долната част на калъфа нагоре.
2. Отстранете замърсяването и праха от зоната
на сензора за регистриране на присъствие 28
с помощта на прахосмукачка.
ОПАСНОСТ! Сензорът за регистриране на
присъствие 28 не трябва да влиза в контакт с вода.

Полезни бележки

Инструкциите, следващи определена последователност, са номерирани.
Пример:
1. Натиснете бутона...
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Обяснение

ОПАСНОСТ!
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T.: +44 (0) 1264 333343
Ф.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

Ключова дума
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T.: +49 (0) 8221 3670 -199
Ф.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

Тези инструкции използват следните символи, описани по-долу:
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3. СЕРТИФИЦИРАНЕ /УПОТРЕБА

2. ВЪВЕДЕНИЕ

Колан за регулиране

Лост за регулиране
18 Джоб за ръководството за употреба

Моля, използвайте единствено оригинални резервни калъфи за седалки
BRITAX RÖMER,
тъй като калъфът за седалки е неделима част от детската седалка и
изпълнява важна функция за осигуряване на безпроблемната работа на
системата. Резервни калъфи за детското столче ще намерите при вашия
дистрибутор.
• Калъфът може да се сваля и пере на програма за деликатно пране на
пералната машина (30°C). Съблюдавайте указанията от етикета за пране
на калъфа.
• Пластмасовите части може да се почистват с влажна кърпа. Не използвайте
проникващи агресивни почистващи препарати (например разтворители).
ОПАСНОСТ! Детската седалка не бива да се използва без калъф.
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Сваляне на калъфа
Разхлабете коланите възможно най-много.
1. Отворете катарамата 12 (натиснете червения бутон).
2. Свалете калъфа от облегалката за главата 09 .

3.
29

4.

5.
6.
7.
12

Откопчайте копчетата 29 отляво и отдясно на
задната част на калъфа.
Откачете еластичния шев на калъфа под ръба на
корпуса на седалката.
СЪВЕТ: Започнете със страните на корпуса на
седалката.
Издърпайте калъфа нагоре и над гнездото на
механизма за регулиране на коланите.
Извадете катарамата 12 и края на колана от калъфа.
Издърпайте калъфа нагоре и го извадете през
облегалката за глава 09 .

Сега калъфът може да бъде изпран. Моля,
съблюдавайте
инструкциите за пране на етикета на калъфа:

Цветове на водачите на предпазните колани
За по-добра идентификация, двата предпазни
колана са обозначени с различни цветове.
Диагоналният предпазен колан на седалката
21 е в тъмно червено, а коланът през скута
22 е в ярко червено. Цветовете на водачите на
коланите на детската седалка следват същата
цветова схема.
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5. ДЕМОНТАЖ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

ОТКОПЧАВАНЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ:

1. За да разкопчаете вашето дете, натиснете червения бутон за
освобождаване на катарамата на 5-точковия колан 12 .

ДЕМОНТАЖ:

BRITAX RÖMER
Детска седалка
за автомобил

*ECE = European Standard for Child safety Equipment или европейски стандарт за оборудване за детска безопасност

Група

Телесно тегло

I

9 до 18 kg

KING II / ATS / LS

Детската седалка е конструирана, тествана и сертифицирана според изискванията
на европейския стандарт за оборудване за детска безопасност (ECE R 44/04).
Печатът за одобрение E (в кръгче) и номерът на одобрението се намират на оранжевия стикер за одобрение (стикерът на детската седалка).
ОПАСНОСТ! Това одобрение става невалидно, ако извършите промени по
детската седалка. Само производителят има право да извършва промени по детската седалка.
ОПАСНОСТ! Никога

не обезопасявайте детето си или детската седалка с
2-точков колан. Ако обезопасите детето си или детската седалка само с 2-точков колан, в случай на инцидент това може да
причини сериозни наранявания на вашето дете, което може да
доведе и до смърт.
Моля, съблюдавайте инструкциите за употреба на детски обезопасителни системи в
инструкциите за експлоатация на вашия автомобил. Седалката може да се използва в
автомобили с 3-точков колан.
Моля, прочетете информацията относно седалките, одобрени за обезопасяване на деца с
клас на теглото 9 до 18 kg в инструкциите за експлоатация на вашия автомобил.
Можете да използвате вашата обезопасителна детска седалка, както следва:
По посока на движението

Да

Срещу посоката на движението

Не 1)

с 2-точков колан

Не

с 3-точков колан2)

Да

На предната седалката на
автомобила

Да 3)

На страничната задна седалка

Да

На средната задна седалка (с
3-точков колан)

Да 4)

9 – 18 kg

1) Използването е разрешено върху обърната назад седалка на автомобила (напр. в микробус или
минибус) само ако седалката на автомобила е одобрена за използване от възрастни. Седалката не
може да бъде в зоната на действие на въздушна възглавница.
2) Предпазният колан трябва да е одобрен съгласно ECE R 16 или еквивалентен стандарт (вижте стикера за изпитване на колана с „E“ или „e“ в кръг).
3) Ако има предна въздушна възглавница: Плъзнете седалката на автомобила докрай назад и вижте
инструкциите в наръчника на собственика.
4) Не може да се използва, в случай че седалката на автомобила е оборудвана само с 2-точков колан.

9 kg - 18 kg
9 м. ~ 4 г.

1. Откопчайте закопчалката за колана на автомобила 20 и освободете
ремъците.

2. Откачете диагоналната секция на колана 21 от горния водач на
предпазния колан 01 .

3. За да отворите корпуса: натиснете единия от сивите бутони за
4.
5.
6.

7.

освобождаване 03 и едновременно с това дръпнете корпуса на
седалката 02 възможно най-напред.
Отстранете диагоналната секция 21 и секцията за скута 22 от
светлочервените долни водачи за колана 04 .
Задръжте корпуса на седалката 02 с една ръка , докато теглите сивия
лост за регулиране 05 напред с другата ръка.
За да затворите корпуса: притиснете корпуса на седалката 02 към
основата на седалката 06 през двете позиции на застопоряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да предотвратите наранявания, извадете
ръката си от сивия лост за регулиране 05 , щом преминете през двете
позиции на застопоряване.
Натиснете корпуса на седалката 02 с двете си ръце към основата на
седалката 06 , докато тя се застопори напълно.

KING II / ATS / LS

ИЗХВЪРЛЯНЕ:

Моля, спазвайте разпоредбите за изхвърляне на отпадъци във
вашата държава..
Изхвърляне на опаковката

Контейнер за картон

Основа на седалката

Остатъчни отпадъци, термична обработка

Пластмасови части

В съответствие с етикета на съответния
контейнер

Метални части

Контейнер за метал

Ремъци на колана

Контейнер за полиестер

Закопчалка и езиче

Остатъчни отпадъци

Батерии

Контейнер за батерии

BG

Указания за потребителя

Връщане на калъфа на място

Процедирайте в обратен ред, за да върнете калъфа на
мястото му.

Тестване и сертифициране
В съответствие с ECE* R 44/04

EDV-NR.: 2000021398 02/17

СТРАНИЦА I

www.britax.com

СТРАНИЦА II

8. МОНТАЖ НА ДЕТСКАТА СЕДАЛКА

6. БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Моля, отделете време, за да прочетете внимателно тези инструкции и винаги ги дръжте под ръка в определеното за тях отделение
за съхранение 18 на детската седалка! Инструкциите трябва да придружават детската седалка, в случай че след време тя се предаде
на трети лица.

ОПАСНОСТ! За безопасността на вашето дете:
• Използвайте KING II / ATS / LS изключително за обезопасяване на вашето дете във вашия
автомобил. Тя не трябва никога да се използва за столче или играчка у дома.
• В случай на пътен инцидент със скорост на сблъсъка над 10 km/h е възможно детското
столче да бъде повредено, но повредата да не се забелязва незабавно. В подобен случай
детската седалка трябва да бъде сменена. Изхвърлете я по подходящ начин.
• В случай че вашата детска седалка бъде повредена, задължително трябва да я предадете
за проверка (напр. ако тя падне на земята).
• Редовно проверявайте всички важни части за повреди. Уверете се по-специално, че всички
механични части са напълно функционални.
• Никога не смазвайте и не гресирайте частите на детската седалка.
• Никога не оставяйте детето си без надзор в детската седалка в автомобила.
• Винаги поставяйте и изваждайте детето си в и от автомобила от страната на тротоара.
• Предпазвайте обезопасителната детска седалка срещу интензивна слънчева светлина,
докато то не се използва. Обезопасителната детска седалка може да се нагорещи вслед
ствие на слънчевото лъчение. Детската кожа е чувствителна и вследствие на това тя може
да бъде наранена.
• Колкото по-плътно коланите прилягат по тялото на вашето дете, толкова по-добре ще е
обезопасено вашето дете. Поради това избягвайте да поставяте дебели дрехи на детето
си под колан.
• Правете редовни почивки по време на продължителни пътувания, за да позволите на
детето си да поиграе след сваляне от детската седалка.
• Употреба на задната седалка: Преместете предната седалка толкова напред, че краката
на детето да не ритат облегалката на предната седалка (за да се предотврати риск от
евентуално нараняване).
ОПАСНОСТ! За безопасността на всички в автомобила:
В случай на аварийно спиране или на пътен инцидент, лицата или предметите, които не
са добре обезопасени, могат да наранят останалите пътници в автомобила. Моля, винаги
проверявайте дали...
• 	облегалките на седалките в колата са застопорени (напр. дали е задействан лостът на
сгъваемата задна седалка).
• всички тежки или остри предмети в колата (напр. багажният рафт) са добре обезопасено.
• всички в автомобила са сложили предпазните си колани.
• детската седалка е винаги добре закрепена в автомобила, дори когато не превозвате дете.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За вашата защита при работа с детската
седалка:
• Никога не използвайте детската седалка поставена свободно, дори и при пробно сядане.
• При отваряне или затваряне не трябва да има нищо между корпуса на седалката 02 и
основата на седалката 06 . Възможно е вие или вашето дете да притиснете пръстите си,
което може да доведе до нараняване.
• З а да предотвратите повреда, се уверете, че детската седалка не е притисната между
твърди предмети (вратата на автомобила, плъзгачите на седалките и т.н.).
•П
 азете детската седалка на безопасно място, когато не я използвате. Не поставяйте тежки
предмети върху седалката и не я съхранявайте директно върху източници на топлина или на
пряка слънчева светлина.
• Винаги изваждайте батериите преди съхранение.
ВНИМАНИЕ! За да предпазите автомобила си:
• Някои дамаски на автомобилни седалки са изработени от по-деликатни материали (напр.
велур, кожа и т.н.) и може да се протрият от използването на детски седалки. За оптимална
защита на дамаската на седалките на вашия автомобил, препоръчваме да използвате протек
тора за седалки BRITAX RÖMER, който е част от нашата гама аксесоари.
ОПАСНОСТ! Батерии за вариант ATS на продукта:

• Батериите трябва да се сменят от възрастен. • Дръжте батериите далече от достъпа на
деца. • Използвайте само нови батерии от същия тип. • Използвайте само 2 x батерии тип
AAA, 1,5 волта. • Никога не използвайте батерии, които имат следи от течове. • Извадете
старите батерии и ги изхвърлете в съответствие с инструкциите за изхвърляне на страница I,
глава 5. • Не излагайте батериите на прекомерна топлина или огън, тъй като батериите могат
да се възпламенят или експлодират. • Поради ниското напрежение не използвайте презареж
дащи се батерии. • Спазвайте предупрежденията на опаковката на вашите батерии.

7. РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛА
Корпусът на седалката на KING II / ATS / LS може да се постави под
четири различни ъгъла:

02
17

За да регулирате ъгъла:
Повдигнете лоста за регулиране 17 и дръпнете/
бутнете корпуса на седалката 02 в желаната
позиция.
ОПАСНОСТ! Корпусът на седалката 02 трябва
да се застопори неподвижно, независимо от
позицията му. Дръпнете корпуса на седалката
02 , за да се уверите, че той е правилно
застопорен.
СЪВЕТ! Можете също така да промените ъгъла
на корпуса на седалката 02 , когато вашето дете
не седи в детската седалка.

1. Поставете детската седалка с лице по посоката на
пътуване върху седалката на автомобила.

2. Натиснете единия от сивите бутони за
02
03

06

04

02
06

04
20

21

22
02
06

освобождаване 03 и едновременно с това
дръпнете корпуса на седалката 02 възможно найнапред.
ОПАСНОСТ! При отваряне или затваряне не
трябва да има нищо между корпуса на седалката
02 и основата на седалката 06 . Възможно е вие
или вашето дете да притиснете пръстите си, което
може да доведе до нараняване.

3. Изтеглете предпазния колан на седалката на

автомобила и го поставете между корпуса на
седалката 02 и основата на седалката 06 през
двата долни светлочервени водача 04 .
ОПАСНОСТ! Уверете се, че диагоналният колан
21 и коланът за скута 22 са поставени пред двата
долни светлочервени водача 04 и че двата колана
не са усукани.
4. Закопчайте езика на катарамата в закопчалката
за седалката на автомобила 20 , докато чуете
щракване.
5. Затегнете диагоналната секция на колана 21
чрез изтегляне на диагоналния колан 21 силно
в посоката, противоположна на закопчалката на
колана на седалката на автомобила.
6. Задръжте корпуса на седалката 02 с една ръка,
докато теглите сивия лост за регулиране 05
напред с другата ръка. Натиснете корпуса на
седалката 02 към основата на седалката 06 през
двете позиция на застопоряване.

9.1 РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВАТА
Важно е да настроите височината на облегалката за глава 09 правилно за оптимална
ефективност на 5-точковия колан и да осигурите безопасността на вашето дете.
Облегалката за глава 09 трябва да се регулира така, че горната
част на подложките на коланите за раменете да са на същото
ниво като раменете на вашето дете.
Ако вашето дете носи дебели дрехи, може да се наложи да
повдигнете облегалката за глава отново, за да осигурите
правилното разположение на коланите.

09

За да регулирате височината на облегалката за главата за вашето дете:
1. Разхлабване на катарамата
Натиснете бутона за регулиране 13 като в същото време
издърпате двата колана за раменете 10 под подложките за
10
раменете 11 напред.
11

13

2. Регулиране на облегалката за главата за:

KING II / ATS / LS

1. Сложете вашето дете да седне в седалката и проверете
височината на облегалката за глава 09 .
2. Дръпнете/бутнете регулирането на облегалката за
глава 07 , за да я преместите нагоре или надолу.
3. Повторете процедурата, докато облегалката за глава 09
е на правилната височина.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако облегалката за глава е
поставена прекалено ниско, това може сериозно да намали
ефективността на колана и системите за индикация.

07
09

KING II

08

1. Дръпнете лоста на регулирането на облегалката за
главата 08 в задната част на корпуса на седалката 02
Сега облегалката за главата е освободена.
2. Плъзнете освободеното регулиране на облегалката за
главата 09 в желаната посока, за да коригирате
височината. Щом освободите лоста на регулирането на
облегалката за главата 08 , облегалката за главата 09
се застопорява.
3. Сложете вашето дете да седне в седалката и проверете
височината на облегалката за глава 09 . Повторете
процедурата, докато облегалката за глава 09 е на
правилната височина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да предотвратите

05

наранявания, извадете ръката си от сивия лост за
регулиране 05 , щом преминете през двете позиции
на застопоряване.

02

7. Натиснете корпуса на седалката 02 с двете си
06

ръце към основата на седалката 06 , докато тя се
застопори напълно.

03

02

ОПАСНОСТ! Двете червени маркировки за
безопасност на сивите бутони за освобождаване
не трябва да се виждат.
8. Поставете диагоналната секция на колана 21
в горния тъмночервен водач за колана 01 .

9. Дръпнете детската седалка силно напред, за да
01
21

гарантирате, че е добре закрепена.
10. Спазвайте стъпките в глава
10.1 „РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА
ГЛАВАТА“ .
11. Спазвайте стъпките в глава
10.2 „ЗАКОПЧАВАНЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ“.

ОПАСНОСТ! Ако детето ви се опита да разкопчае закопчалката на

предпазния колан на автомобила 20 или катарамата на 5-точковия колан
12 , задължително спрете при първата безопасна възможност. Проверете
дали детската седалка е добре монтирана и се уверете, че детето е добре
обезопасено. Обяснете на детето си опасностите, свързани с неговото
действие.
ОТКОПЧАВАНЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ И ДЕМОНТАЖ НА СЕДАЛКАТА:

За да откопчаете вашето дете или да демонтирате обезопасителната
детска седалка, съблюдавайте
стъпките от Раздел 5 „ДЕМОНТАЖ И ИЗХВЪРЛЯНЕ“ [СТРАНИЦА I]

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дръпнете колана за
регулиране 16 право напред (не нагоре или надолу).
1. Дръпнете колана за регулиране 16 , докато индикаторната
лампа 14 светне в зелено и чуете ясно щракване, което
е индикация, че катарамата е закопчана правилно.
С
 ЪВЕТ! Зелената индикаторна лампа се изключва
автоматично след няколко секунди.
2. Спазвайте бележките за безопасност в глава
15
„8. МОНТАЖ НА ДЕТСКАТА СЕДАЛКА“
Какво да направите, когато зелената индикаторна лампа не светне
в „зелено“ ...
● Проверете дали облегалката за главата е правилно регулирана съгласно глава
„9.1 РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВАТА“.
● Уверете се, че сте изтеглили колана за регулиране с достатъчно сила.
● В общия случай батерията в продукта е несменяем компонент и не трябва да се
сменя поради дългия си експлоатационен живот.
● Ако проблемът не може да бъде решен посредством описаните по-горе методи,
се свържете с вашите представители на сервиза за обслужване на клиенти на
BRITAX RÖMER.
Вариант на продукта KING II ATS:
Вашата детска седалка е оборудвана със система, която поддържа автоматично
обтегнатостта в рамките на определен работен диапазон на колана, когато той бъде
правилно регулиран, както и с индикатор и функции за предупреждение. Системата
работи със сензор за регистриране на присъствие, така че индикаторната лампа няма
да свети, ако детето ви не е седнало в седалката.
16

ОПАСНОСТ! Автоматичната система за обтягане на колана и функциите на
индикатора и алармата работят в рамките на ограниченията си и са предмет на пра
вилна употреба. Те служат единствено като помощни средства и не заменят проверките
на безопасността, препоръките или изискванията и не отменят отговорността за тях.
Вие трябва винаги да носите пълната отговорност и да проверявате периодично
безопасността на вашето дете.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дръпнете колана за
регулиране 16 право напред (не нагоре или надолу)
1. Дръпнете колана за регулиране 16 , докато индикаторната
лампа 15 светне в зелено и чуете ясно щракване.
►Обтягането
►
на колана на вашата детска седалка е вече
активно и автоматично обира излишната дължина на колана
в рамките на определен работен диапазон.
СЪВЕТ! Зелената индикаторна лампа 15 се изключва
автоматично след няколко секунди, но системата продължава да
работи.
Можете да повторите стъпка 1 по всяко време.

15
16

15

9.2 ЗАКОПЧАЙТЕ ДЕТЕТО СИ

píp!

Колкото по-плътно коланите прилягат по тялото на вашето дете, толкова по-добре ще е
обезопасено то. Поради това избягвайте да поставяте дебели дрехи на детето си под колан.

15

1. Отворете катарамата 12 (натиснете червения бутон)
Натиснете бутона за регулиране 13 като в същото време
издърпате двата колана за раменете 11 под подложките
11
за раменете 10 напред.
12 3. Поставете детето си да седне в седалката.
4. Проверете правилната височина на облегалката за главата
и я регулирайте, в случай че това е необходимо
[вижте по-горе].
5. Уверете се, че гърбът на детето ви е опрян на облегалката
на детската седалка.
6. Разкопчайте езиците на закопчалката 23 от
катарамата 19 .
7. Насочете двата езика на закопчалката 23 и ги закачете един
към друг, преди да ги поставите в катарамата 12 – при това
трябва да се чуе щракване.
8. Изтеглете презрамките 11 ,
за да оберете цялата
хлабина от зоната на
скута, като се уверите, че
11
12
коланите преминават прави
и прилепват плътно.
10 2.

13

За безопасността на вашето дете преди всяко пътуване
с автомобила проверявайте дали...
►► обезопасяващата детска седалка е здраво монтирана,
►► корпусът на седалката 02 и основата на седалката 06 са напълно
застопорени. Двете червени маркировки на сивите бутони за
освобождаване 03 не трябва да се виждат.
►►диагоналната секция 21 и секцията за скута на предпазния колан 22
преминават и от двете страни през долните светлочервени водачи за
колана 04 ,
►►диагоналната секция на колана 21 преминава през горния тъмночервен
водач за колана 01 ,
►►диагоналната секция 21 и секцията за скута 22 са прилепнали и не са
усукани,
►►закопчалката на предпазния колан на автомобила 20 не е поставена
между долните светлочервени водачи за колана 04 на детската седалка.
►►облегалката за главата е правилно регулирана,
►►5-точковият колан на вашата детска седалка е удобен, но е ЗДРАВО
обхванал вашето дете,
►►ремъците на 5-точковия колан не са усукани,
►►езиците на закопчалката 23 са поставени в катарамата 12 .

Вариант на продукта KING II LS:

23

24

ОПАСНОСТ! Коланите за бедрата 24 трябва да се позиционират възможно
най-ниско над бедрата на вашето дете.
9. Изпълнете стъпките от раздел „9.3 ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ“ за
варианта на вашия продукт.

9.3 ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ
Вариант на продукта KING II:

16

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изтеглете колата
за регулиране 16 право напред.
1. Издърпайте колана за регулиране 16 , докато катарамата
не прилегне и не се доближи до тялото на детето.
2. Спазвайте бележките за безопасност в глава
„8. МОНТАЖ НА ДЕТСКАТА СЕДАЛКА“

beep!

15

15
24

ОПАСНОСТ! Когато индикаторната лампа 15 светне
в червено, вашето дете не е правилно обезопасено
или автоматичната система за задържане е достигнала
границата си. Спрете на следващото възможно безопасно
място и повторете стъпките от глава „9.3 Обезопасяване
на вашето дете“.
СЪВЕТ! Ако детето ви е все още закопчано, предупреж
дението може да е за това, че автоматичната система за прибиране е в края на работния си диапазон. Възможно е
коланът все още да приляга добре и след първоначалното
поставяне, но автоматичната система да е спряла. Можете
или да завършите пътуването си (като проверявате детето
периодично), или да спрете на следващото удобно място и
просто да дръпнете регулирането на колана отново (без да го
разкопчавате) до зелена индикация, за да презаредите вашата
автоматична система за прибиране – това също така ще
нулира вашата система за предупреждение.
СЪВЕТ! Можете да извадите спящото си дете, като
първо натиснете и задържите бутона за заглушаване на звука,
преди да разкопчаете закопчалката.
ОПАСНОСТ! Ако индикаторната лампа 15 мига
в червено и зелено, се налага смяна на батериите.
Повдигнете калъфа на седалката и възглавницата от пяна
върху повърхността за сядане на седалката и сменете двете
батерии тип AAA в отделението за батериите 24 .

Какво да направите, когато зелената индикаторна лампа не светне
изобщо...
●П
 роверете дали облегалката за главата е правилно регулирана съгласно глава

„9.1 РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВАТА“.
● Уверете се, че не е налице натрупване на замърсяване или чужди предмети в зоната
за сядане под сензора за регистриране на присъствие.
Ако е необходимо, почистете зоната както е описано в глава 4 [страница I].
● Сменете двете батерии
● Уверете се, че сте изтеглили колана за регулиране с достатъчно сила.
Ако проблемът не може да бъде решен посредством описаните по-горе методи, се свържете
с вашите представители на сервиза за обслужване на клиенти на BRITAX RÖMER.

