SIDE I

3. CERTIFICERING / BRUG

2. INTRODUKTION
Det er os en glæde, at vores KING II / ATS / LS kan ledsage dit barn sikkert
gennem et nyt stadium af dets liv.

1. PRODUKTOVERSIGT

BRITAX RÖMER
Autostol

For at kunne beskytte dit barn korrekt, skal KING II / ATS / LS altid anvendes og installeres som beskrevet i denne vejledning.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:
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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Forklaring

FARE!

Risiko for alvorlige kvæstelser

ADVARSEL!

Risiko for mindre alvorlige kvæstelser
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Sikkerhedsseleføring øverst
Autostol-overdel
Frigørelsesknapper
Sikkerhedsseleføring nederst
Indstillingshåndtag
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Autostol-underdel
Hovedstøtteregulering (KING II ATS/LS)
Hovedstøtteregulering (KING II)
Hovedstøtte
Skulderpolstringer

4. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Pleje af selelåsen

Det er vigtigt for dit barns sikkerhed, at selelåsen fungerer korrekt. Snavs eller fremmedlegemer er ofte årsag til funktionsfejl for selelåsen. Følgende betragtes som
fejlfunktioner:
• Låselaskerne går kun langsomt ud af låsemekanismen, når den røde frigørelsesknap
trykkes ind.
• Låselaskerne går ikke i indgreb (det vil sige de går ud igen, hvis du forsøger at presse
dem ind).
• Låselaskerne går i indgreb uden et hørbart „klik“.
• Det er svært at føre låselaskerne ind (mærkbar modstand).
• Låsen åbner kun, hvis der trykkes kraftigt på knappen.
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Skulderseler
Selelås
Indstillingsknap
Indikatorlampe (KING II LS)
Indikatorlampe (KING II ATS)
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Rengøring af selelås
1. Åbn selelåsen 12 (tryk på den røde knap).
2. Anbring autostolens overdel 02 i den opretstående position.
3. Åbn Velcrobåndene på skridtpolstringen 25 , fjern
den og opbevar den.
4. Under siddeområdet skal du tage fat i metalpladen
26 , som fastholder selelåsen 12 i stolens underdel og dreje den hen i en vertikal position.
5. Skub metalpladen 26 gennem slidsen 27 .
6. Læg selelåsen 12 i blød i varmt vand med opvaskemiddel mindst en time.
7. Rengør selelåsen 12 , og tør den grundigt af.
8. Skub metalpladen 26 på højkant gennem slidsen
27 i betrækket og autostolens underdel.
9. Drej metalpladen 26 90°
FARE! Træk kraftigt i selelåsen 12 for at kontrollere,
om den er spændt ordentligt fast.

10. Sæt skridtpolstringen 25 i gennem slidsen 27 , og
fastgør Velcrobåndene.

28

Rengøring af passager-registreringsføler
1. Klap den nederste del af betrækket opad.
2. Fjern snavs og støv rundt om passager-registreringsføleren 28 med en støvsuger.
FARE! Passager-registreringsføleren 28 må ikke

komme i kontakt med vand.

16
17
18

Indstillingsstrop
Indstillingshåndtag
Lomme til betjeningsvejledning

Anvend kun originale BRITAX RÖMER-reserve-sædebetræk, eftersom sædebetrækket er en integreret del af autostolen, hvilket spiller
en vigtig rolle for at hele systemet fungerer korrekt. Reserve-sædebetræk kan fås
hos din forhandler.
• Betrækket kan aftages og vaskes i vaskemaskinen på et skåneprogram (30°C).
Vær opmærksom på instruktionerne på betrækkets vaskemærke.
• Plastdelene kan rengøres med en fugtig klud. Anvend ingen rengøringsmidler
med natronlud (såsom opløsningsmidler).
FARE! Autostolen må ikke anvendes uden betræk.

Løsningsmulighed: Rengør selelåsen, så den fungerer ordentligt igen.
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PAS PÅ!

Risiko for materielle skader

TIP:

Nyttige henvisninger

Instruktioner, som skal udføres i en fast rækkefølge, er nummereret.
Eksempel:
1. Tryk på knappen...
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Tlf.: +44 (0) 1264 333343
Fax: +44 (0) 1264 334146
E-mail: service.uk@britax.com
www.britax.com

Nøgleord
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Tlf.: +49 (0) 8221 3670 -199
Fax: +49 (0) 8221 3670 -210
E-mail: service.de@britax.com
www.britax.com

I denne vejledning forekommer følgende symboler:

04

Gruppe

Barnets vægt

I

9 til 18 kg

09

Aftagning af betrækket
Løsn seleremmene så godt som muligt.
1. Åbn selelåsen 12 (tryk på den røde knap).
2. Fjern betrækket fra hovedstøtten 09 .

3.
29

4.
5.
6.
7.
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Knap trykknapperne 29 op på venstre og højre side
bagerst på betrækket.
Tag den elastiske søm på betrækket af autostolens kant.
TIP: Start ved siderne på autostolens overdel.
Træk betrækket op over kanten, hvor remreguleringen
befinder sig.
Tag selelåsen 12 og enden af remmen ud af betrækket.
Træk betrækket lidt opad, og tag det af over hovedstøtten 09 .

Nu kan betrækket vaskes. Vær opmærksom på
instruktionerne på betrækkets vaskemærke:

Påsætning af betrækket

Udfør proceduren i omvendt rækkefølge, når betrækket
skal anbringes igen.

Sikkerhedsseleføring i farver
For bedre at kunne skelne mellem de to sikkerhedsseler i køretøjet, er de markeret med
forskellige farver. Den diagonale sikkerhedssele 21 i mørkerødt og hoftesikkerhedsselen
22 i lyserødt. Det samme farveskema gør sig
gældende for sikkerhedsseleføringerne på
autostolen.

21

22

5. DEMONTERING OG BORTSKAFFELSE

Autostolen er konstrueret, kontrolleret og certificeret i henhold til kravene i den
europæiske godkendelses-standard for sikkerhedsudstyr til børn (ECE R 44/04).
Godkendelsesmærket E (i en cirkel) og godkendelsesnummeret findes på det
orange godkendelsesmærke (klistermærke på autostolen).
FARE! D
 enne godkendelse er ugyldig, hvis der foretages ændringer på autostolen. Producenten forbeholder sig retten til ændringer på autostolen.
FARE! Dit barn eller autostolen må aldrig fastgøres med en 2-punkts sikkerhedssele. Hvis dit barn sikres i en autostol, som kun er fastgjort
med en 2-punkts sikkerhedssele, ville det kunne forårsage alvorlige
kvæstelser i tilfælde af en ulykke.
Vær opmærksom på instruktionerne mhp. brug af børnesikringssystemer i dit køretøjs
betjeningsvejledning. Stolen kan anvendes i køretøjer med 3-punkts sikkerhedsseler.
Find informationen om sæder godkendt til autostole i vægtklassen 9 til 18 kg i dit køretøjs
betjeningsvejledning.

Du kan bruge autostolen på følgende måde:
I kørselsretningen

Ja

Imod kørselsretningen

Nej1)

Med 2-punkts sikkerhedssele
Med 3-punkts sikkerhedssele

Nej
2)

9 - 18 kg

Ja

På passagerforsædet

Ja3)

På de yderste bagsæder

Ja

På bagsædet i midten (med
3-punkts sikkerhedssele)

Ja4)

1) Det er kun tilladt at anvende autostolen på et bagudrettet sæde i køretøjet (f.eks. i en varevogn
eller minibus), hvis sædet også er godkendt til anvendelse for voksne. Stolen må ikke befinde sig
inden for det område, hvor en airbag kan sprede sig ud.
2) Sikkerhedsselen skal være godkendt iht. ECE R 16 eller en tilsvarende standard (se kontrolmærket på selen med et “E” eller “e” i en cirkel).
3) Hvis der er en airbag forrest: Skub køretøjets sæde helt tilbage, og vær opmærksom på alle instruktioner i køretøjets betjeningsvejledning.

4) Må ikke anvendes, hvis sædet i køretøjet er udstyret med en 2-punkts sikkerhedssele.

SÅDAN FRIGØRES BARNET:

9 kg - 18 kg

1. Tryk på den røde frigørelsesknap på 5-punkts selelåsen 12 for at frigøre
dit barn.

9 mdr. ~ 4 år

UDTAGNING:
1. Tag sikkerhedsselen ud af låsen 20 i køretøjet, og løsn selerne.
2. Hægt den diagonale del af selen 21 ud af den øverste seleføring 01 .
3. Sådan åbnes overdelen: Tryk på en af de grå frigørelsesknapper 03 , og
træk autostolens overdel 02 så langt fremad som muligt.
4. Tag den diagonale del af selen 21 og hofteselen 22 ud af de nederste,
lyserøde seleføringer 04 .
5. Hold fast i autostolens overdel 02 med en hånd, mens du trækker det
grå indstillingshåndtag 05 fremad med den anden hånd.
6. Sådan lukkes autostolens overdel: Vip autostolens overdel 02 ned mod
underdelen 06 hen over begge låsepositioner.
ADVARSEL! For at undgå kvæstelser skal du tage hånden væk fra det
grå indstillingshåndtag 05 , så snart overdelen befinder sig over de to
låsepositioner.
7. Pres autostolens overdel 02 ned mod underdelen 06 med begge hænder, indtil den er gået i indgreb.

KING II / ATS / LS
Betjeningsvejledning

BORTSKAFFELSE:

Vær opmærksom på reglerne om bortskaffelse i dit land..
Bortskaffelse af emballage

Container til pap

Betræk

Restaffald, termisk udnyttelse

Plastdele

I henhold til mærkningen på den
pågældende container

Metaldele

Container til metal

Seleremme

Container til polyester

Lås og låselaske

Restaffald

Batterier

Container til batterier

DK

EDV-NR.: 2000021398 02/17
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*ECE = europæisk godkendelses-standard for sikkerhedsudstyr til børn (European Standard for Child safety Equipment)

KING II / ATS / LS

07

01

Test og certificering
I henhold til ECE R 44/04

www.britax.com

SIDE II

8. MONTERING AF AUTOSTOLEN

6. SIKKERHEDSHENVISNINGER
Tag dig tid til at læse denne vejledning omhyggeligt, og opbevar den
altid let tilgængeligt 18 i den dertil beregnede opbevaringslomme på
autostolen! Hvis autostolen overdrages til en tredje person skal vejledningen følge med stolen.

FARE! Sikkerhedshenvisninger mhp. dit barn:

• KING II / ATS / LS må kun anvendes til at sikre dit barn i dit køretøj. Den er
ikke beregnet som stol eller legetøj i hjemmet.
• I tilfælde af et uheld med en hastighed på mere end 10 km/t ved sammenstødet, er autostolen muligvis blevet beskadiget, uden at skaden er synlig
med det samme. I dette tilfælde skal autostolen udskiftes. Stolen skal
bortskaffes miljøvenligt.
• Kontrollér i alle tilfælde autostolen for beskadigelse (f.eks. hvis den falder
ned på jorden).
• Kontrollér regelmæssigt alle vigtige dele for beskadigelser. Kontrollér her
især, om alle mekaniske dele fungerer korrekt.
• Ingen dele på autostolen må smøres.
• Barnet må aldrig efterlades i autostolen i køretøjet uden opsyn.
• Lad kun barnet stige ind og ud i den side, der vender mod fortovet.
• Beskyt autostolen mod kraftig, direkte solindstråling, så længe den ikke er
i brug. Autostolen kan blive meget varm ved direkte solindstråling. Barnets
hud er følsom og kunne deraf tage skade.
•B
 arnets sikkerhed er afhængig af, hvor tæt selen sidder mod kroppen. Undgå af
den grund at give dit barn tykt tøj på, mens det sidder i stolen med selen på.
• Hold regelmæssigt pauser under længere ture, så barnet har mulighed for
at komme væk fra autostolen og bevæge sig.
• Anvendelse på bagsædet: Flyt forsædet så langt frem, at barnet ikke kan nå
forsædets ryglæn med fødderne (fare for tilskadekomst).

FARE! Sikkerhedshenvisninger mhp. alle passagerer:
I tilfælde af en nødopbremsning eller et uheld kan personer eller genstande,
som ikke er sikret ordentligt i bilen, forårsage at andre passagerer bliver
kvæstet. Kontrollér derfor om...
• Køretøjets ryglæn er fastlåst (dvs. at låsen på ryglæn, som kan klappes
ned, er fastlåst).
• Alle genstande, som er tunge eller har skarpe kanter (f.eks. på baghylden),
skal være fastgjort.
• Alle personer i køretøjet skal have spændt deres sikkerhedsseler.
• Autostolen skal altid være fastgjort i køretøjet – også selvom der ikke sidder
et barn i sædet.
ADVARSEL! Sikkerhedshenvisninger mhp. håndtering af
autostolen:
• Brug aldrig autostolen fritstående - heller ikke bare for at teste den.
• Pas på, at der ikke kommer noget mellem autostolens overdel 02 og
underdel 06 , når autostolen åbnes eller lukkes. Dine eller dit barns fingre
kunne komme i klemme.
• For at forhindre beskadigelse, skal det undgås at autostolen kommer i klemme mellem faste emner (bildør, sædeskinner osv.).
•O
 pbevar autostolen på et sikkert sted, når den ikke bruges. Undgå at placere
tunge genstande oven på den, og undlad at opbevare den ved siden af direkte varmekilder eller i direkte sollys.
• Tag altid batterierne ud inden opmagasineringen.
PAS PÅ! Beskyttelse af bilen:
• Betrækket på sæderne i nogle biler er lavet af sarte materialer (f.eks. velour,
læder osv.), hvor der kan opstå slidmærker eller revner ved brug af en autostol.
For at beskytte sædernes betræk anbefaler vi at bruge BRITAX RÖMER Car
Seat Protector, som er en del af vores tilbehørssortiment.
FARE! Batterier til ATS produktvarianten:

• Batterierne skal udskiftes af en voksen person. • Batterierne skal opbevares
utilgængeligt for børn. • Anvend kun batterier af samme type. • Anvend kun 2x
AAA type, 1,5 V batterier. • Anvend aldrig batterier, som viser tegn på lækage.
• Fjern gamle batterier, og bortskaf dem iht. bortskaffelsesinstruktionerne på
side I, kapitel 5. • Udsæt ikke batterierne for ekstrem varme eller ild; batterierne
kan revne eller eksplodere. • Anvend ingen genopladelige batterier, eftersom de
har mindre spænding. • Vær opmærksom på advarslen på batteriemballagen.

7. Vinkelindstilling
Underdelen af KING II / ATS / LS kan indstilles i fire forskellige vinkler:
Sådan indstilles vinklen:
Løft indstillingshåndtaget 17 og træk/skub autostolens
overdel 02 i den ønskede position.
FARE! Autostolens overdel 02 skal uanset hvilken
position gå sikkert i indgreb. Træk i autostolens
overdel 02 for at kontrollere, om den er gået korrekt
i indgreb.
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TIP! Det er også muligt at indstille vinklen for overdelen 02 , når dit barn sidder i autostolen.
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20
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1. Placér autostolen i fremadrettet retning på passagersædet.
2. Tryk på en af de grå frigørelsesknapper 03 , og
træk autostolens overdel 02 så langt fremad som
muligt.
FARE! Pas på, at der ikke kommer noget mellem
autostolens overdel 02 og underdel 06 , når autostolen åbnes eller lukkes. Dine eller dit barns fingre
kunne komme i klemme.
3. Træk i sikkerhedsselen, og placér den mellem autostolens overdel 02 og underdel 06 gennem de
to nederste, lyserøde sikkerhedsseleføringer 04 .
FARE! Kontrollér at den diagonale sikkerhedssele
21 og hofteselen 22 befinder sig i de to nederste
lyserøde sikkerhedsseleføringer 04 , og at de ikke
er snoede.
4. Anbring låselasken i låsen 20 i passagersædet
med et hørbart “KLIK“.
5. Stram den diagonale del af sikkerhedsselen 21
ved at trække kraftigt i den diagonale sikkerhedssele 21 væk fra sikkerhedsselelåsen i passagersædet.
6. Hold fast i autostolens overdel 02 med en hånd,
mens du trækker det grå indstillingshåndtag 05
fremad med den anden hånd. Vip autostolens
overdel 02 ned mod underdelen 06 hen over
begge låsepositioner.
ADVARSEL! For at undgå kvæstelser skal du tage
hånden væk fra det grå indstillingshåndtag 05 , så
snart overdelen befinder sig over de to låsepositioner.

9.1 INDSTILLING AF HOVEDSTØTTEN
Det er vigtigt at indstille hovedstøttens 09 højdeposition korrekt for optimal
anvendelse af 5-punktsselen og for at garantere dit barns sikkerhed.
Hovedstøtten 09 skal indstilles, så toppen af seleskulderpuderne har samme højde som dit barns skuldre.
Hvis dit barn har tykt tøj på, skal du måske hæve
hovedstøtten igen for at sikre, at selen har korrekt
position.
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Indstilling af hovedstøttens højde, så den passer til dit barn:
1. Sådan slækkes selen
Tryk på indstillingsknappen 13 og træk samtidig
begge skulderseler 11 frem under skulderpolstrin
10
gerne 10 .
11

8. Placér den diagonale del af selen 21 i den øverste, mørkerøde seleføring 01 .
9. Træk autostolen kraftigt fremad for at kontrollere,
om den er spændt ordentligt fast.
10. Vær opmærksom på trinnene i kapitel
10.1 “INDSTILLING AF HOVEDSTØTTE“ .
11. Vær opmærksom på trinnene i kapitel
10.2 “SIKRING AF BARNET“ .

Kontrollér, for dit barns sikkerheds skyld, inden hver kørsel...
►► at autostolen er fastspændt sikkert,
►► at autostolens overdel 02 og underdel 06 er gået i indgreb. at de to røde
sikkerhedsmarkeringer på de grå frigørelsesknapper 03 ikke kan ses.
►at
► den diagonale del af selen 21 og hofteselen 22 er ført igennem de
nederste, lyserøde seleføringer 04 på begge sider,
►at
► den diagonale del af selen 21 er ført gennem den øverste, mørkerøde
seleføring 01 ,
►at
► den diagonale del af selen 21 og hofteselen 22 er strammet og ikke
snoet,
►at
► sikkerhedsselens lås 20 fra passagersædet ikke er positioneret mellem
de nederste, lyserøde sikkerhedsseleføringer 04 på autostolen.
►at
► hovedstøtten er indstillet korrekt,
►at
► dit barns 5-punkts selesystem sidder komfortabelt, og samtidig slutter
TÆT omkring dit barn,
►at
► 5-punkts selerne ikke er snoede,
►at
► låselaskerne 23 er gået i indgreb i selelåsen 12 .
FARE! Hvis barnet prøver at åbne sikkerhedsselelåsen 20 eller 5-punkts
selelåsen 12 , skal du standse så hurtigt som muligt. Kontrollér at autostolen
er fastgjort korrekt, og kontrollér at dit barn er spændt sikkert fast. Forklar dit
barn, hvilke faresituationer ville kunne opstå som følge af disse handlinger.
SÅDAN FRIGØRES BARNET, OG FJERNES AUTOSOLEN:

Når barnet frigøres eller autostolen fjernes, skal du være opmærksom på
trinnene i kapitel 5 “DEMONTERING OG BORTSKAFFELSE“ [SIDE I]

ADVARSEL! Træk justeringsremmen 16 lige frem
(ikke opad eller nedad).
1. Træk i justeringsremmen 16 , indtil indikatorlampen
14 lyser “grønt“, og der forekommer et hørbart
“klik“, som er ensbetydende med at selen er spændt
korrekt.

16

15

2. Indstilling af hovedstøtten for:

KING II ATS / LS

07
09

1. Sæt dit barn i autostolen, og kontrollér hoved
støttens højde 09 .
2. Træk/skub hovedstøttens regulering 07 for at
bevæge hovedstøtten op eller ned.
3. Gentag proceduren, indtil hovedstøtten 09 har
den korrekte højde.
ADVARSEL! Hvis hovedstøtten er positioneret for
lavt, kan det reducere selens og indikatorsystemets
effektivitet i alvorlig grad.

KING II

08

02

1. Træk i hovedstøttereguleringens håndtag 08
bagpå autostolens overdel 02 .
Nu er hovedstøtten ikke længere spærret.
2. Forskyd den frigjorte hovedstøtteregulering 09 i
den ønskede retning, indtil højden er korrekt. Så
snart du slipper hovedstøttereguleringens håndtag
08 , går hovedstøtten 09 i indgreb.
3. Sæt dit barn i autostolen, og kontrollér hovedstøttens højde 09 . Gentag proceduren, indtil
hovedstøtten 09 har den korrekte højde.

9.2 FASTSPÆNDING AF DIT BARN

2. Vær opmærksom på sikkerhedshenvisningerne
i kapitel “8. MONTERING AF AUTOSTOLEN“
Når indikatorlampen ikke lyser “grønt“ ...
● skal det kontrolleres om hovedstøtten er indstillet korrekt iht. kapitel
“9.1 INDSTILLING AF HOVEDSTØTTEN“
● s kal det kontrolleres, om der er blevet trukket kraftigt nok
i justeringsremmen.
●P
 rincipielt er det sådan, at batteriet i produktet ikke kan og ikke skal udskiftes,
●R
 et henvendelse til din kundeserviceagent eller BRITAX RÖMER Customer
Service, hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af ovenstående metoder.

Produktvariant KING II ATS:
Din autostol er udstyret med et system, som automatisk opretholder selestramningen inden for et defineret funktionsområde, når det er blevet indstillet korrekt
en gang, med indikator- og alarmfunktioner. Systemet arbejder med en passagerregistreringsføler, hvilket betyder at indikatorlampen er slukket, når barnet ikke
sidder i autostolen.
FARE! Det automatiske selestramningssystem og indikator- og advarselsfunktioner fungerer inden for et bestemt anvendelse område, og det skal anvendes
korrekt. Det er kun tiltænkt som en hjælpefunktion og erstatter ikke sikkerhedskontroller, anbefalinger eller krav, og det fratager ingen personer for ansvaret med
henblik på dette. Du har altid det fulde ansvar for regelmæssige kontroller for om
dit barns sikkerhed er garanteret.

ADVARSEL! Træk justeringsremmen 16 lige frem
(ikke opad eller nedad)
1. Træk i justeringsremmen 16 , indtil indikatorlampen
15 lyser “grønt“, og der forekommer et hørbart
“klik“.

15
16

►Nu
► er selestramningen i din autostol aktiv, og afkorter for lange seler automatisk inden for et defineret
funktionsområde.
TIP! Den grønne indikatorlampe 15 slukkes automatisk efter et par sekunder, men systemet er stadig
aktivt. Det er altid muligt at gentage trin 1.

15

Barnets sikkerhed er afhængig af, hvor tæt selen sidder mod kroppen. Undgå af
den grund at give dit barn tykt tøj på, mens det sidder i stolen med selen på.

13

píp!

1. Åbn selelåsen 12 (tryk på den røde knap).
10 2. Tryk på indstillingsknappen 13 , og træk samtidig
begge skulderseler 10 frem under skulderpolstrin11
gerne 11 .
12
3. Sæt dit barn i autostolen.
4. Kontrollér om hovedstøttens højde er korrekt,
og indstil den om nødvendigt [se ovenstående].
5. Kontrollér om dit barns ryg hviler fladt mod ryglænet
i autostolen.
6. Lås låselaskerne 23 op fra seleholderne 19 .
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7. Sæt de to låselasker 23
sammen, og lad dem
gå i indgreb, inden de
sættes i selelåsen 12 –
der skal kunne høres et
hørbart klik.
8. Træk i skulderremmene
11 for at spænde hofte
sektionen, og sørg for at
sikre, at selen ligger fladt
og helt imod.

FARE! Hofteselerne 24 skal anbringes så lavt som muligt over barnets
hofter.
9. Udfør trinnene i kapitel “9.3 SIKRING AF DIT BARN“ for din specifikke
produktvariant.

9.3 SIKRING AF DIT BARN
Produktvariant KING II:
ADVARSEL! Træk justeringsremmen 16 lige frem.
16

TIP! Den grønne indikatorlampe slukkes automatisk
efter et par sekunder.

eftersom det har tilstrækkelig lang levetid.

13

7. Pres autostolens overdel 02 ned mod underdelen
06 med begge hænder, indtil den er gået i indgreb.
FARE! De to røde sikkerhedsmarkeringer på de
grå frigørelsesknapper må ikke være synlige.

Produktvariant KING II LS:

1. Træk i justeringsremmen 16 , indtil selen hviler fladt
og tæt ind mod barnets krop.
2. Vær opmærksom på sikkerhedshenvisningerne
i kapitel “8. MONTERING AF AUTOSTOLEN.

beep!

15

15
24

FARE! Hvis indikatorlampen 15 lyser rødt, er dit
barn ikke spændt korrekt fast, eller det automatiske
fastholdesystem har nået sin grænse. Stop bilen,
når muligheden byder sig, og gentag trinnene
i kapitel „9.3 SIKRING AF DIT BARN“.
TIP! Hvis dit barn stadigvæk er fastspændt, kan
alarmen være en advarsel om, at det automatiske
indkøringssystem har nået grænsen for dets funktionsområde. Den passer muligvis stadigvæk fint efter din
første installation, men den automatiske justering fungerer ikke mere. Du kan enten fuldføre din rejse (med
regelmæssige kontroller af dit barn) eller holde en pause ved den næste lejlighed og ganske enkelt trække i
justeringsremmen igen (uden at tage sikkerhedsselen
ud af låsen), så den skifter til grønt og dit automatiske
indkøringssystem bliver reloaded, hvilket også resetter
alarmsystemet.
TIP! Du kan tage dit sovende barn ud ved at trykke
på mute-knappen og holde den nede, mens du oplåser
spændet.
FARE! Når indikatorlampen 15 blinker rødt og
grønt, skal batterierne udskiftes.
Fold sædets betræk og skumgummipuden op, og
udskift de to batterier af type AAA i batterirummet 24 .

Når indikatorlampen slet ikke lyser “grønt“ ...
● Skal det kontrolleres om hovedstøtten er indstillet korrekt iht. kapitel.
“9.1 INDSTILLING AF HOVEDSTØTTE“.
● Kontrollér, om der er ophobninger af snavs eller fremmedlegemer på sæde
fladen under passager-registreringsføleren.
Om nødvendigt skal dette område gøres rent, som beskrevet i kapitel 4 [side I].
● Skal batterierne udskiftes.
● Skal det kontrolleres, om der er blevet trukket kraftigt nok i justeringsremmen.
Ret henvendelse til din kundeserviceagent eller BRITAX RÖMER Customer

