
Ένα σωστά ρυθμισμένο προσκέφαλο 07  εξασφαλίζει την 
ιδανική προστασία του παιδιού σας στο κάθισμα ασφαλείας:
Το προσκέφαλο 07  πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε οι ζώνες ώμων 
08  να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους ώμους του παιδιού σας.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ζώνες ώμων 08  δεν πρέπει να περνούν πίσω 
από την πλάτη του παιδιού ή στο ύψος των αφτιών ή επάνω 
από τα αφτιά.

 
Οι ζώνες ώμων ρυθμίζονται ως εξής:
1.  Λύστε τη ζώνη 5 σημείων 38  του παιδικού καθίσματος 

όσο γίνεται.
Πίσω από το παιδικό κάθισμα:
2.  Πιέστε το κουμπί του ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου 10  

στην πλάτη του κελύφους του καθίσματος και τραβήξτε 
το ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου 10  τέρμα προς εσάς.

3.  Ωθήστε το ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου 10  για να 
επιλέξετε το σωστό ύψος για τις ζώνες ώμων 08  και 
ασφαλίστε τον στη θέση που ταιριάζει στο παιδί σας 
αφήνοντας το κουμπί.

Ένα σωστά ρυθμισμένο προσκέφαλο 07  εξασφαλίζει την 
ιδανική θέση του διαγώνιου τμήματος της ζώνης καθίσματος 
11  και προσφέρει στο παιδί σας ιδανική προστασία.
Το προσκέφαλο 07  πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να 
υφίσταται κενό πλάτους δύο δακτύλων μεταξύ του 
προσκέφαλου 07  και των ώμων του παιδιού σας.

Για να ρυθμίσετε το ύψος του προσκέφαλου ταιριαστά για 
το παιδί σας:
1.  Πιέστε τη λαβή ρύθμισης 12  στην πλάτη του 

προσκέφαλου 07 .
Έτσι ξεκλειδώνει το προσκέφαλο.
2.  Τώρα μπορείτε να κινήσετε το ξεκλειδωμένο προσκέφαλο 

07  στο επιθυμητό ύψος. Μόλις αφήσετε τη λαβή ρύθμισης 
12  το προσκέφαλο 07  θα κλειδώσει στη θέση αυτή.

3.  Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα οχήματος.
4.  Βάλτε το παιδί σας να κάτσει στο παιδικό κάθισμα και 

ελέγξτε το ύψος. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή, 
ώσπου το προσκέφαλο 07  να έχει το ιδανικό ύψος. 
Εάν στη χαμηλότερη θέση το προσκέφαλο 07  είναι 
ακόμη πολύ υψηλό, μπορείτε να προβείτε σε περαιτέρω 
ρύθμιση μέσω του ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου 10 , όπως 
εξηγείται στο απόσπασμα 5.2

5.3.  Ρύθμιση του προσκέφαλου στην εγκατάσταση 
ζώνης οχήματος

1.  Εάν το όχημά σας δε διαθέτει οδηγούς εισαγωγής ISOFIX, 
τοποθετήστε τους δύο οδηγούς εισαγωγής 02  που 
παραδίδονται με το κάθισμα* με τις εσοχές να δείχνουν 
προς τα επάνω στα δύο σημεία στερέωσης ISOFIX 01  
του οχήματός σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα σημεία στερέωσης ISOFIX βρίσκονται 
μεταξύ της επιφάνειας και του ερεισίνωτου του καθίσματος 
οχήματος.
2.  Κινήστε τον περιορισμό κεφαλής στο κάθισμα οχήματος 

στην άνω θέση.
3.  Τραβήξτε τη γκρι θηλιά 03  για να εξάγετε τους δύο 

βραχίονες στερέωσης 15  ώσπου να ακούσετε τον ήχο 
κλικ που σημαίνει ότι είναι πλήρως ασφαλισμένοι. 
 

4.  Πιέστε μαζί και στις δύο πλευρές του καθίσματος το 
πράσινο κουμπί ασφαλείας 04  και το κόκκινο κουμπί 
απελευθέρωσης 05  και αφαιρέστε την προστασία 
συνδετήρων 06  .

* Οι οδηγοί εισαγωγής καθιστούν ευκολότερη την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος ασφαλείας 
με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτρέπουν ζημιές στο κάλυμμα του καθίσματος. 
Όταν δε χρησιμοποιούνται να αφαιρούνται και να αποθηκεύονται σε μέρος ασφαλές. Σε οχήματα με 
πτυσσόμενο ερεισίνωτο οι οδηγοί εισαγωγής πρέπει να αφαιρούνται πριν διπλωθεί το ερεισίνωτο.
Παρουσιαζόμενα προβλήματα προκαλούνται συνήθως από ρύπους ή ξένα σώματα στους οδηγούς 
εισαγωγής και τα άγκιστρα. Αφαιρέστε κάθε ρύπος ή ξένο σώμα για να αντιμετωπίσετε τέτοιου 
είδους προβλήματα.

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

5.1 Προετοιμασία του ISOFIX   

5.2  Ρύθμιση του προσκέφαλου σε εγκατάσταση με ζώνη 
5 σημείων

0201

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα το κεφάλαιο με τον επιθυμητό σας τρόπο τοποθέτησης 
στο κεφάλαιο 6.
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 Για την ασφάλεια του παιδιού σας, ελέγξτε πριν από κάθε ταξίδι εάν...
 ►το παιδικό κάθισμα ασφαλείας έχει πιάσει αμφίπλευρα στους βραχίονες στερέωσης 
ISOFIT 15  στα σημεία στερέωσης ISOFIX 01  και τα δύο πράσινα κουμπιά ασφαλείας 
04  είναι παντελώς πράσινα,
 ►το παιδικό κάθισμα είναι στερεά εγκατεστημένο στο όχημα,
 ►η ζώνη δεν έχει συστραφεί,
 ►το Top Tether 13  είναι σφιχτά τεντωμένο πάνω από το ερεισίνωτο του καθίσματος 
αυτοκινήτου και ο δείκτης έντασης 18  είναι πράσινος,
 ►η διαγώνια ζώνη έχει σφιχτεί μόνο με την ασφάλεια, που βρίσκεται στην πλευρά 
απέναντι του κουμπώματος ζώνης καθίσματος του οχήματος,
 ►οι ιμάντες του παιδικού καθίσματος ασφαλείας εφαρμόζουν στο σώμα του παιδιού 
δίχως να το περιορίζουν, 
 ►οι ζώνες ώμων 08  είναι σωστά ρυθμισμένες και οι ιμάντες δεν έχουν συστραφεί,
 ►οι βάτες ώμων 19  βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους ώμους του παιδιού σας,
 ►τα κλείστρα κουμπώματος 20  έχουν πιάσει στο κούμπωμα ζώνης 21 ,
 ►η ζώνη του οχήματος 22  που έχει σφιχτεί στην ασφάλεια 25  είναι τεντωμένη σωστά.
  Προσοχή: Εάν το παιδί σας προσπαθεί να ανοίξει τα κουμπιά ασφαλείας 04  ή το 
κούμπωμα ζώνης 21 , σταματήστε στην επόμενη ευκαιρία. Ελέγξτε εάν το παιδικό 
κάθισμα ασφαλείας είναι σωστά στερεωμένο και βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι 
προσηκόντως ασφαλισμένο. Μιλήστε με το παιδί σας για τους υφιστάμενους κινδύνους.

6.  Πιάστε το παιδικό κάθισμα και με τα δύο χέρια και εισάγετε 
τους δύο βραχίονες στερέωσης 15  σωστά στους οδηγούς 
εισαγωγής 02  ώσπου οι βραχίονες στερέωσης να πιάσουν 
αμφίπλευρα με ήχο κλικ.  
Το πράσινο κουμπί ασφαλείας 04  πρέπει να είναι τώρα 
ορατό και στις δύο πλευρές.
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι βραχίονες στερέωσης έχουν πιάσει σωστά 
μόνο όταν και τα δύο κουμπιά ασφαλείας 04  είναι παντελώς 
πράσινα. 

1.  Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη 5 σημείων του παιδικού καθίσματος 
έχει αφαιρεθεί σωστά (βλ. απόσπασμα 9)

2.  Ακολουθήστε τα βήματα στο απόσπασμα 5.1
3.  Ακολουθήστε τα βήματα στο απόσπασμα 5.3
4.  Βγάλτε το Top Tether 13  από το σάκο αποθήκευσης 14  και 

απλώστε το επάνω από το παιδικό κάθισμα.
5.  Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα βλέποντας προς τα 

εμπρός στο κάθισμα του οχήματος.

7.  Ωθήστε το παιδικό κάθισμα προς το ερεισίνωτο, 
εφαρμόζοντας αμφίπλευρα δυνατή, ομοιόμορφη πίεση.

8.  Κουνήστε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας για να βεβαιωθείτε 
ότι είναι ασφαλώς στερεωμένο και επανελέγξτε τα πράσινα 
κουμπιά ασφαλείας 04  για να βεβαιωθείτε ότι είναι 
αμφότερα παντελώς πράσινα

14. Τραβήξτε τη ζώνη καθίσματος του οχήματος και οδηγήστε 
την μπροστά από το παιδί σας στο κούμπωμα του 
καθίσματος οχήματος 29 .

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη συστρέφετε τη ζώνη.
15. Ασφαλίστε το γλωσσίδι στο κούμπωμα του καθίσματος 

οχήματος 29  CLICK!

16. Τοποθετήστε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης καθίσματος 11  
και το τμήμα ζώνης ποδιάς 28  στην πλευρά του κουμπώ-
ματος ζώνης του καθίσματος οχήματος 29  κάτω από το 
υποβραχιόνιο και μέσα στον ανοιχτά κόκκινο οδηγό ζώνης 
23  του παιδικού καθίσματος.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κούμπωμα ζώνης του καθίσματος οχήματος 
29  να μη βρίσκεται μεταξύ του ανοιχτά κόκκινου οδηγού 
ζώνης 23  και του υποβραχιονίου.

17. Τοποθετήστε το τμήμα ζώνης ποδιάς 28στην άλλη πλευρά του 
παιδικού καθίσματος στον ανοιχτά κόκκινο οδηγό ζώνης 23 .
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Το τμήμα ζώνης ποδιάς 28  πρέπει να βρίσκεται 
αμφίπλευρα το χαμηλότερο δυνατό επάνω στο ισχίο του 
παιδιού σας

18. Οδηγήστε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης καθίσματος 11  στη 
σκούρα κόκκινη στερέωση ζώνης 30  του προσκέφαλου 07  
ώσπου να βρίσκεται πλήρως στη στερέωση ζώνης 30  και να 
μην έχει συστραφεί.

Συμβουλή! Εάν το ερεισίνωτο 31  κρύβει τη στερέωση ζώνης 
30 , μπορείτε να ρυθμίσετε το προσκέφαλο 07  προς τα επάνω. 
Τώρα το διαγώνιο τμήμα της ζώνης καθίσματος 11  μπορεί να 
εισαχθεί ελεύθερα. Τώρα επαναφέρετε το προσκέφαλο 07  στο 
σωστό ύψος, όπως και στην παράγραφο 5.3.

19. Βεβαιωθείτε ότι το διαγώνιο τμήμα της ζώνης καθίσματος 
11  περνάει πάνω από το οστό του ώμου του παιδιού σας 
και όχι μπροστά από το λαιμό του.

Συμβουλή! Εδώ μπορείτε πάλι να ρυθμίσετε το ύψος του 
προσκέφαλου 07  του οχήματος.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Το διαγώνιο τμήμα της ζώνης καθίσματος 
11  πρέπει να πηγαίνει διαγώνια προς τα πίσω. Μπορείτε 
να ρυθμίσετε την πορεία της ζώνης με τον ρυθμιζόμενο 
εκτροπέα ζώνης του οχήματος.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Το διαγώνιο τμήμα της ζώνης καθίσματος 11  
δεν πρέπει ποτέ να οδηγείται προς τα εμπρός στον εκτροπέα 
ζώνης του οχήματος. 
Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα 
μόνο στο πίσω κάθισμα.

 Για την ασφάλεια του παιδιού σας, ελέγξτε πριν από κάθε ταξίδι εάν...
 ►το παιδικό κάθισμα ασφαλείας έχει πιάσει αμφίπλευρα στους βραχίονες στερέωσης 
ISOFIT 15  στα σημεία στερέωσης ISOFIT 01  και τα δύο πράσινα κουμπιά ασφαλείας 
04  είναι παντελώς πράσινα,
 ►το παιδικό κάθισμα ασφαλείας έχει σφιχτεί ασφαλώς,
 ►το Top Tether 13  είναι σφιχτά τεντωμένο πάνω από το ερεισίνωτο του καθίσματος 
αυτοκινήτου και ο δείκτης έντασης 18  είναι πράσινος,
 ►το τμήμα ζώνης ποδιάς 28  περνάει μέσα από τους ανοιχτά κόκκινους οδηγούς ζώνης 
23  και στις δύο πλευρές του μαξιλαριού καθίσματος,
 ►το διαγώνιο τμήμα της ζώνης καθίσματος 11  στην πλευρά του κουμπώματος ζώνης 
του καθίσματος οχήματος 29  περνάει επίσης μέσα από τον ανοιχτά κόκκινο οδηγό 
ζώνης 23  του μαξιλαριού καθίσματος,
 ►το διαγώνιο τμήμα της ζώνης καθίσματος 11  περνάει μέσα από τη σκούρα κόκκινη 
στερέωση ζώνης 30  του προσκέφαλου,
 ►το διαγώνιο τμήμα της ζώνης καθίσματος 11  πηγαίνει διαγώνια προς τα πίσω,
 ►οι ιμάντες είναι σφιχτοί και δεν έχουν συστραφεί,
 ►το κούμπωμα ζώνης του καθίσματος οχήματος 29  δε βρίσκεται μεταξύ του ανοιχτά 
κόκκινου οδηγού ζώνης 23  και του υποβραχιονίου του μαξιλαριού καθίσματος.

   ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν το παιδί σας προσπαθεί να ανοίξει τα κουμπιά ασφαλείας 04  ή το 
κούμπωμα ζώνης 21 , σταματήστε στην επόμενη ευκαιρία. Ελέγξτε εάν το παιδικό 
κάθισμα ασφαλείας είναι σωστά στερεωμένο και βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι 
προσηκόντως ασφαλισμένο. Μιλήστε με το παιδί σας για τους υφιστάμενους κινδύνους.

ΟΜΑΔΑ 2 (15-25 κιλά) &
ΟΜΑΔΑ 3 (22-36 κιλά)
Με ISOFIT + Top Tether + Ζώνη οχήματος 
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Για την αφαίρεση του παιδικού καθίσματος ακολουθήστε τα βήματα στο απόσπασμα 8
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7.  Ωθήστε το παιδικό κάθισμα προς το ερεισίνωτο, 
εφαρμόζοντας αμφίπλευρα δυνατή, ομοιόμορφη πίεση.

8.  Κουνήστε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλώς στερεωμένο και 
επανελέγξτε τα πράσινα κουμπιά ασφαλείας 04  για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι αμφότερα παντελώς πράσινα.

6.  Πιάστε το παιδικό κάθισμα και με τα δύο χέρια και εισάγετε 
τους δύο βραχίονες στερέωσης 15  σωστά στους οδηγούς 
εισαγωγής 02  ώσπου οι βραχίονες στερέωσης να πιάσουν 
αμφίπλευρα με ήχο κλικ.  Το πράσινο κουμπί ασφαλείας 04  
πρέπει να είναι τώρα ορατό και στις δύο πλευρές.
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι βραχίονες στερέωσης έχουν πιάσει 
σωστά μόνο όταν και τα δύο κουμπιά ασφαλείας 04  είναι  
παντελώς πράσινα.

1.  Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη 5 σημείων του παιδικού καθίσματος 
έχει εγκατασταθεί σωστά (βλ. απόσπασμα 10).

2.  Ακολουθήστε τα βήματα στο απόσπασμα 5.1
3.  Ακολουθήστε τα βήματα στο απόσπασμα 5.2
4.  Βγάλτε το Top Tether 13  από το σάκο αποθήκευσης 14  

και απλώστε το επάνω από το παιδικό κάθισμα.
5.  Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα βλέποντας προς τα 

εμπρός στο κάθισμα του οχήματος.

ΟΜΑΔΑ 1 (9-18 κιλά) & 
ΟΜΑΔΑ 2 (15-25 κιλά) 
Με ISOFIT + Top Tether + Ζώνη οχήματος + Ζώνη 5 Σημείων

Α

6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
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9.  Τραβήξτε τη ζώνη οχήματος 22  και περάστε την μέσα 
από τους οδηγούς ζώνης 23  του παιδικού καθίσματος. 
Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη δεν έχει συστραφεί.

10. Ασφαλίστε το γλωσσίδι στο κούμπωμα του καθίσματος 
οχήματος 29  θα πρέπει να ακουστεί ήχος κλικ.

11. Στην πλευρά απέναντι του κουμπώματος ζώνης καθίσματος 
του οχήματος στρέψτε το μοχλό σύσφιξης 24  προς τα κάτω 
και εισάγετε τη διαγώνια ζώνη στην ασφάλεια ζώνης 25 .

12. Εφαρμόστε το βάρος του σώματός σας στο παιδικό κάθισμα 
(γονατίστε στο κάθισμα). Ταυτόχρονα τραβήξτε τη διαγώνια 
ζώνη με δύναμη για να σφίξτε (κρατήστε την ένταση) και να 
στρέψετε το μοχλό σύσφιξης 24προς τα επάνω ώσπου να 
πιάσει.

13. Αφαιρέστε το βάρος του σώματός σας από το παιδικό 
κάθισμα και επανασφίξτε, τραβώντας τη διαγώνια ζώνη με 
την ασφάλεια ζώνης 25  κλειστή.

14. Πάρτε το Top Tether 13  και πιέστε το μεταλλικό γλωσσίδι 
16  μακριά από τον ιμάντα για να επιμηκύνετε τον ιμάντα 
και τραβήξτε το Top Tether 13  από το γάντζο 17  ώσπου 
να πάρει σχήμα V.

15. Οδηγήστε το Top Tether 13  από αριστερά και δεξιά πέρα 
από το προσκέφαλο.

16. Αγκιστρώστε το γάντζο 17  στο σημείο αγκίστρωσης του Top 
Tether, που συνιστάται στο εγχειρίδιο του οχήματός σας.
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε να μη χρησιμοποιήσετε το 
άγκιστρο αποσκευών αντί του σημείου Top Tether. Ελέγξτε 

το όχημά σας και αναζητήστε αυτό το σήμα: 

17. Για να τεντώστε το Top Tether 13  αφαιρέστε τη χαλαρότητα 
τραβώντας το ελεύθερο άκρο της ζώνης μέσα από το 
μεταλλικό γλωσσίδι 16 , εξισώνοντας αμφίπλευρα την τάση 
του ιμάντα. Το Top Tether είναι τεντωμένο σωστά όταν ο 
πράσινος δείκτης έντασης 18  είναι επεκταμένος κατά 1 cm.

18. Ακολουθήστε τα βήματα στο απόσπασμα ασφάλιση του 
παιδιού σας με τη ζώνη 5 σημείων.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΖΩΝΗ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ
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7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 

 Για να αποκομίσετε την πλήρη προστασία από το παιδικό κάθισμα 
ασφαλείας:

 ►Σε περίπτωση ατυχήματος με ταχύτητα πρόσκρουσης άνω των 10 km/h είναι δυνατό 
το παιδικό κάθισμα να έχει υποστεί βλάβη, αλλά η βλάβη αυτή να μην είναι άμεσα 
ορατή. Στην περίπτωση αυτή το παιδικό κάθισμα πρέπει να αντικατασταθεί.  
Παρακαλώ απορρίψτε το προσηκόντως. 

 ►Να ελέγχετε τακτικά όλα τα σημαντικά εξαρτήματα για βλάβες. Ειδικά βεβαιωθείτε 
ότι τα μηχανικά εξαρτήματα λειτουργούν σωστά.
 ►Προς αποτροπή βλαβών βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα ασφαλείας δεν έχει 
παγιδευτεί από σκληρά αντικείμενα (πόρτα αυτοκινήτου, οδηγούς καθισμάτων κτλ.).
 ►Ελέγχετε πάντα, εάν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας έχει υποστεί βλάβη (π.χ. εάν πέσει).
 ►Ποτέ μην λιπαίνετε ή λαδώνετε εξαρτήματα του παιδικού καθίσματος.
 ►Για τη δέουσα προστασία του βρέφους σας είναι αναγκαία η εγκατάσταση και η 
χρήση του ADVANSAFIX ακριβώς όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο αυτό.

Διάθεση της συσκευασίας Κιβώτιο για χαρτόνι
Κάλυμμα Υπολειμματικά απόβλητα, θερμική εκμετάλλευση
Πλαστικά εξαρτήματα Σύμφωνα με την ετικέτα στο αντίστοιχο δοχείο
Μεταλλικά εξαρτήματα Κιβώτιο για μέταλλα
Ιμάντες ζώνης Κιβώτιο για πολυεστέρα
Κούμπωμα & κλείστρο Υπολειμματικά απόβλητα

8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφαιρέστε το παιδικό κάθισμα από το όχημα. Το παιδικό κάθισμα δε θα 
πρέπει να μεταφέρεται ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο, εάν δεν είναι προσηκόντως ασφαλισμένο. 

Ομάδα 1 και Ομάδα 2 (ISOFIT, Ζώνη οχήματος & Top Tether)
1.  Για να λύσετε τη στερέωση ISOFIT, πιέστε το πράσινο κουμπί ασφαλείας και το 

κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης, πρώτα στη μία πλευρά και μετά στην άλλη.
2.  Ανοίξτε το κούμπωμα της ζώνης καθίσματος του οχήματος και βγάλτε τη διαγώνια 

ζώνη με ένα σύντομο τράβηγμα από την ασφάλεια ζώνης. Αυτή η αντικίνηση 
απελευθερώνει την εσωτερική τάση της ασφάλειας ζώνης και ο μοχλός σύσφιξης 
μπορεί να ανοιχτεί πια εύκολα.

3.  Για να λύσετε την αγκίστρωση του TopTether χαλαρώστε τη ζώνη ανυψώνοντας το 
μεταλλικό γλωσσίδι του ρυθμιστή μακριά από τη ζώνη. Στη συνέχεια αφαιρέστε το 
γάντζο από το σημείο αγκίστρωσης.

4.  Ωθήστε τους βραχίονες στερέωσης ISOFIT πάλι στο κέλυφος του καθίσματος και 
τοποθετήστε την προστασία συνδετήρων στο ISOFIX.  

Ομάδα 2 και Ομάδα 3 (ISOFIT & Top Tether)
1.  Ελευθερώστε το κούμπωμα του καθίσματος οχήματος όταν ασφαλίζετε το παιδικό 

κάθισμα.
2.  Για να λύσετε τη στερέωση ISOFIT, πιέστε το πράσινο κουμπί ασφαλείας και το 

κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης, πρώτα στη μία πλευρά και μετά στην άλλη.
3.  Για να λύσετε την αγκίστρωση του TopTether χαλαρώστε τη ζώνη ανυψώνοντας το 

μεταλλικό γλωσσίδι του ρυθμιστή μακριά από τη ζώνη. Στη συνέχεια αφαιρέστε το 
γάντζο από το σημείο αγκίστρωσης.

4.  Ωθήστε τους βραχίονες στερέωσης ISOFIT πάλι στο κέλυφος του καθίσματος και 
τοποθετήστε την προστασία συνδετήρων στο ISOFIX
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20

4.  Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του 
παιδιού σας κείται επίπεδα 
επάνω στο ερεισίνωτο του 
παιδικού καθίσματος.

5.  Ενώστε τα δύο κλείστρα 
κουμπώματος 20  και ασφαλίστε 
τα πριν τα τοποθετήσετε στο 
κούμπωμα ζωνών 21  - θα 
πρέπει να ακουστεί ήχος κλικ.

6.  Τραβήξτε τους ιμάντες ώμων 11  για να αφαιρέσετε κάθε 
χαλαρότητα από το τμήμα ποδιάς εξασφαλίζοντας ότι οι 
ζώνες εφαρμόζουν επίπεδα. 

7.  Τραβήξτε τον ιμάντα ρύθμισης 09  μέχρι οι ζώνες να 
εφαρμόζουν επίπεδα και κοντά στο σώμα του παιδιού σας.
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Τραβήξτε τον ιμάντα ρύθμισης 09  ευθεία  
(όχι προς τα επάνω ή προς τα κάτω).

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ιμάντες της ζώνης 27  πρέπει να 
βρίσκονται το χαμηλότερο δυνατό επάνω στο ισχίο του 
παιδιού σας.

8.  Τραβήξτε προς τα κάτω τις βάτες ώμων 19  για να 
βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένες. 

1.  Ανοίξτε το κούμπωμα ζώνης 21  (πιέστε το κόκκινο κουμπί)
2.  Πιέστε το κουμπί ρύθμισης 26  και ταυτόχρονα τραβήξτε και 

τις δύο ζώνες ώμων 08  προς τα εμπρός. Μην τραβάτε από 
τις βάτες ώμων 19 .

3.  Βάλτε το παιδί σας να κάτσει στο παιδικό κάθισμα.

Όσο πιο ευχάριστα εφαρμόζουν οι ζώνες στο σώμα του παιδιού σας, τόσο πιο ασφαλές θα 
είναι. Για το λόγο αυτό να μην ντύνετε το παιδί σας με χοντρά ρούχα όταν φοράει ζώνη.

Για την αφαίρεση του παιδικού καθίσματος ακολουθήστε τα βήματα 
στο απόσπασμα 8

9.  Πάρτε το Top Tether 13  και πιέστε το μεταλλικό γλωσσίδι 
16  μακριά από τον ιμάντα για να επιμηκύνετε τον ιμάντα 
και τραβήξτε το Top Tether 13  από το γάντζο 17  ώσπου να 
πάρει σχήμα V.

10. Οδηγήστε το Top Tether 13  από αριστερά και δεξιά πέρα 
από το προσκέφαλο.

11. Αγκιστρώστε το γάντζο 17  στο σημείο αγκίστρωσης του Top 
Tether, που συνιστάται στο εγχειρίδιο του οχήματός σας.
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε να μη χρησιμοποιήσετε το 
άγκιστρο αποσκευών αντί του σημείου Top Tether. Ελέγξτε 

το όχημά σας και αναζητήστε αυτό το σήμα: 

12. Για να τεντώστε το Top Tether 13  αφαιρέστε τη χαλαρότητα 
τραβώντας το ελεύθερο άκρο της ζώνης μέσα από το 
μεταλλικό γλωσσίδι 16 , εξισώνοντας αμφίπλευρα την τάση 
του ιμάντα. Το Top Tether είναι τεντωμένο σωστά όταν ο 
πράσινος δείκτης έντασης 18  είναι επεκταμένος κατά 1 cm.

13. Βάλτε το παιδί σας να κάτσει στο παιδικό κάθισμα.
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4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Φροντίδα του κουμπώματος ζώνης 
Η σωστή λειτουργία του κουμπώματος ζώνης είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του παιδιού σας. Δυσλειτουργίες του κουμπώματος ζώνης προκαλούνται συνήθως από 
συσσώρευση ρύπων ή ξένων σωμάτων. Τα παρακάτω είναι δυσλειτουργίες:
•  Τα κλείστρα κουμπώματος απορρίπτονται αργά όταν πιέζεται το κόκκινο κουμπί 

απελευθέρωσης.
•  Τα κλείστρα κουμπώματος δεν κλειδώνουν πια (δηλ. απορρίπτονται πάλι, εάν 

προσπαθήσετε να τα κλειδώσετε ωθώντας).
• Τα κλείστρα κουμπώματος ασφαλίζουν δίχως ακουστό "κλικ".
• Τα κλείστρα κουμπώματος εισάγονται με δυσκολία (αισθάνεστε αντίσταση).
• Το κούμπωμα ανοίγει μόνο με εφαρμογή μεγάλης δύναμης.

Αντιμετώπιση 
ξεπλύνετε το κούμπωμα ζώνης έτσι ώστε να λειτουργεί πάλι προσηκόντως:

Καθαρισμός του κουμπώματος ζώνης

1.  Ανοίξτε το κούμπωμα ζώνης 21  (πιέστε το κόκκινο κουμπί).
2.  Ανοίξτε το συνδετήρα βέλκρο στη βάτα υπογαστρίου 32  και αφαιρέστε τη βάτα 

υπογαστρίου από το κάλυμμα.
3.  Φέρετε το κέλυφος καθίσματος στη θέση ανάκλισης 
4.  Πιάστε τη μεταλλική πλάκα 33  από κάτω και στρέψτε την σε κάθετη θέση
5.  Περάστε τη μεταλλική πλάκα 33  μέσα από το άνοιγμα 34  
6.  Αφαιρέστε το κούμπωμα ζώνης 21  
7.  Υγράνετε το κούμπωμα ζώνης 21  σε θερμό νερό με υγρό απορρυπαντικό για 

τουλάχιστον μια ώρα. Στη συνέχεια ξεπλύνετε και στεγνώστε το καλά.

Καθαρισμός

  ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά 
ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος Britax, διότι το κάλυμμα καθίσματος είναι 
ένα ουσιαστικό τμήμα του παιδικού καθίσματος ασφαλείας, που παίζει σημαντικό 
ρόλο στην εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήματος. Ανταλλακτικά 
καλύμματα καθίσματος διατίθενται από τον έμπορό σας.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μη χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα δίχως το κάλυμμά του.
•   Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί με απαλό καθαριστικό   στο 

πρόγραμμα πλυντηρίου για ευαίσθητα ρούχα (30 °C). Παρακαλώ τηρείτε τις   
οδηγίες στην ετικέτα πλύσης του καλύμματος.

•   Τα πλαστικά εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με σαπουνόνερο. Μη 
χρησιμοποιείτε σκληρά  καθαριστικά (όπως διαλύτες).

•   Οι ζώνες μπορούν να πλυθούν με χλιαρό σαπουνόνερο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφαιρείτε ποτέ τα κλείστρα κουμπώματος 20  από τους ιμάντες.
•   Οι βάτες ώμων μπορούν να πλυθούν με χλιαρό σαπουνόνερο.

Αφαίρεση του καλύμματος

Α) Προσκέφαλο
1.  Κινήστε το προσκέφαλο του παιδικού καθίσματος στην επάνω θέση.

2.  Βγάλτε την ελαστική ραφή του καλύμματος 35  από τα άγκιστρα στην πλάτη του 
προσκέφαλου και αφαιρέστε το κάλυμμα από το προσκέφαλο.

Β)  Κάλυμμα 
1.  Ανοίξτε τις συνδέσεις στην κάτω πλευρά.
2.  Ανοίξτε τις συνδέσεις στην πάνω πίσω πλευρά. 
3.  Βγάλτε την ελαστική θηλιά στις δύο πλευρές των οδηγών ζώνης.
4.  Ανοίξτε τους δύο πλαστικούς συνδετήρες στην πίσω πλευρά του καλύμματος.
5.  Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Επανατοποθέτηση του καλύμματος:
Ακολουθήστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το παιδικό κάθισμα με τον τρόπο 
τοποθέτησης Α δίχως σωστά εγκατεστημένο κούμπωμα ζώνης. Βεβαιωθείτε ότι η 
μεταλλική πλάκα 33  έχει προσαρτηθεί σωστά.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελέγξτε τους ιμάντες της ζώνης να μην είναι συστραμμένοι και να είναι 
σωστά εισηγμένοι στα ανοίγματα για τη ζώνη στο κάλυμμα.
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2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ  
Παρακαλώ τηρείτε τις οδηγίες για τη χρήση συστημάτων συγκράτησης παιδιών, 
που περιγράφονται στο εγχειρίδιο του οχήματός σας. 

Το κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οχήματα εξοπλισμένα με ISOFIX, συστή-
ματα αγκίστρωσης Top Tether και ζώνες 3 σημείων (βλέπε λίστα τύπων). Παρακα-
λώ συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του οχήματός σας για πληροφορίες σχετικά με 
το ISOFIX και τα σημεία αγκίστρωσης Top Tether και την τοποθέτηση με ζώνη 3 
σημείων. Επίσης συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του οχήματός σας για καθίσματα 
εγκεκριμένα για παιδικά καθίσματα ασφαλείας στις κατηγορίες βάρους 9-18 κιλά, 
15-25 κιλά, 22-36 κιλά. 

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το παιδικό σας κάθισμα αυτοκινήτου ως εξής:

Διεύθυνση προς τα εμπρός Ναι

Διεύθυνση προς τα πίσω Όχι 1)

με ζώνη 2 σημείων (Ζώνη οχήματος) ΟΧΙ

Σε καθίσματα με:
Στερεώσεις ISOFIX (μεταξύ επιφάνειας καθίσματος 
και ερεισίνωτου), σημεία αγκίστρωσης Top Tether (π.χ. 
στην πίσω απόθεση, στο δάπεδο ή πίσω από το ερεισί-
νωτο) και ζώνη 3 σημείων (Ζώνη οχήματος)  

Ναι 2) 3)

(Παρακαλώ τηρείτε τους εφαρμοστέους κανονισμούς της χώρας σας)

1) Η χρήση σε κάθισμα οχήματος που βλέπει προς τα πίσω (π.χ. σε van ή minibus) 
επιτρέπεται μόνο εάν το κάθισμα του οχήματος είναι εγκεκριμένο και για ενήλικες. Το 
κάθισμα να μην τοποθετείτε ποτέ πλησίον αναπτυσσόμενου αερόσακου.

2) Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να είναι εγκεκριμένη κατά ECE R 16 ή κάποιο παρόμοιο 
πρότυπο (βλέπε πινακίδα ελέγχου στη ζώνη με “E” ή “e” σε κύκλο).

3) Εάν υπάρχει αερόσακος συνοδηγού: Ωθήστε το κάθισμα συνοδηγού πολύ προς τα 
πίσω και συμβουλευτείτε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του οχήματός σας.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και διατηρείτε τις πάντα 
προσιτές στην καθορισμένη θήκη στο παιδικό κάθισμα.

 Για την προστασία όλων των επιβατών
Σε περίπτωση αναγκαστικού φρεναρίσματος ή ατυχήματος, άτομα ή 
αντικείμενα που δεν είναι σωστά ασφαλισμένα στο όχημα μπορεί να 
τραυματίσουν τους επιβάτες. Για το λόγο αυτό να ελέγχετε πάντα ότι:
•  τα ερεισίνωτα των καθισμάτων οχήματος είναι ασφαλισμένα (π.χ. το 

κλείστρο πτυσσόμενου πάγκου πίσω καθίσματος είναι ασφαλισμένο).
•  όλα τα βαριά ή κοφτερά αντικείμενα στο όχημα (π.χ. στην πίσω απόθεση) 

είναι ασφαλισμένα. 
•  όλα τα άτομα στο όχημα έχουν ασφαλίσει τις ζώνες τους.
•  το παιδικό κάθισμα ασφαλείας είναι πάντα ασφαλισμένο στο όχημα με την 

αγκίστρωση ISOFIX, το Top Tether και τη ζώνη 3 σημείων (ζώνη οχήματος) ή 
την αγκίστρωση ISOFIX και το Top Tether, ακόμη και όταν δε βρίσκεται παιδί 
στο κάθισμα.

 Για την προστασία του παιδιού σας 
•  Όσο πιο ευχάριστα εφαρμόζουν οι ζώνες στο σώμα του παιδιού σας, τόσο 

πιο ασφαλές θα είναι.
•  Παρακαλώ μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας ανεπιτήρητο στο παιδικό κάθισμα   

ασφαλείας στο όχημα.
•  Χρήση στο πίσω κάθισμα: 

 Κινήστε το μπροστινό κάθισμα επαρκώς προς τα εμπρός, ώστε τα πόδια 
του παιδιού σας να μην μπορούν να χτυπήσουν στο ερεισίνωτο του 
μπροστινού καθίσματος (προς αποτροπή κινδύνου τραυματισμού).

•  Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας μπορεί να θερμανθεί από τον ήλιο. 
Προσοχή: Η επιδερμίδα παιδιών είναι ευαίσθητη και μπορεί να τραυματιστεί. 
Προστατεύστε το παιδικό κάθισμα από έντονη ηλιακή ακτινοβολία όταν δε 
χρησιμοποιείτε.

• Το παιδί σας να επιβαίνει και να βγαίνει μόνο από το πεζοδρόμιο.
•  Σε μακρινά ταξίδια να κάνετε στάσεις για να μπορεί το παιδί σας να τρέξει 

και να παίξει.
 Για την προστασία του οχήματός σας

Καλύμματα καθισμάτων οχημάτων από ευαίσθητα υλικά (π.χ. βελούδο, 
δέρμα, κτλ.) μπορεί να αναπτύξουν σημάδια φθοράς από τη χρήση παιδικών 
καθισμάτων. Για την ιδανική τους προστασία συνιστούμε τη χρήση του BRITAX 
Car Seat Protector, που διατίθεται στα αξεσουάρ μας.

3. ΕΓΚΡΙΣΗ  

BRITAX
παιδικό κάθισμα 

ασφαλείας

Δοκιμή και πιστοποίηση 
κατά ECE* R 44/04

Ομάδα Βάρος σώματος  

ADVANSAFIX 1 9 έως 18 κιλά

2 15 έως 25 κιλά

3 22 έως 36 κιλά

Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και πιστοποιήθηκε σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου για Εξοπλισμό Ασφαλείας Παιδιών (ECE 
R 44/04). Το σήμα δοκιμής E (σε κύκλο) και ο αριθμός πιστοποίησης βρίσκονται στο 
πορτοκαλί αυτοκόλλητο πιστοποίησης (αυτοκόλλητο στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας).
•  Η πιστοποίηση αυτή καθίσταται άκυρη, εάν προβείτε σε τροποποιήσεις στο παιδικό 

κάθισμα ασφαλείας.
•  Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας ADVANSAFIX πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

για την ασφάλιση του παιδιού σας στο όχημα. Να μη χρησιμοποιείται ποτέ σαν 
κάθισμα ή παιχνίδι στο σπίτι.

Κίνδυνος τραυματισμού από μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις!
Μη εγκεκριμένες τεχνικές τροποποιήσεις δύναται να μειώσουν ή να άρουν πλήρως τις 
προστατευτικές ιδιότητες του καθίσματος.
•   Μην προβαίνετε σε τεχνικές τροποποιήσεις στο παιδικό κάθισμα.
•   Χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης αυτές.

Το ADVANSAFIX προσφέρει ποικιλία δυνατοτήτων προσάρτησης και ο παρακάτω 
πίνακας δείχνει τους τύπους τοποθέτησης για τις αντίστοιχες ομάδες:

Ομάδα Τρόπος τοποθέτησης Τοποθέτηση παιδιού Κεφάλαιο 
οδηγιών 
χρήσης

1 (9-18 κιλά) ISOFIT + TopTether + 

Ζώνη οχήματος 
με ζώνη 5 σημείων Α

2 (15-25 κιλά) ISOFIT + TopTether + 
Ζώνη οχήματος

με ζώνη 5 σημείων Α

2 (15-25 κιλά) ISOFIT + TopTether Ζώνη οχήματος Β

3 (22-36 κιλά) ISOFIT + TopTether Ζώνη οχήματος Β

1.  Πιέστε τη λαβή ρύθμισης 12  στην πλάτη του προσκέφαλου 07  και ωθήστε το 
προσκέφαλο στην χαμηλότερη θέση.

2.  Αφήστε τη λαβή ρύθμισης 12  να κλειδώσει στη θέση αυτή.
3.  Σηκώστε το χαμηλότερο μέρος του καλύμματος του προσκέφαλου και 

τοποθετήστε το επάνω από το προσκέφαλο
4.  Ανοίξτε τα αριστερά και δεξιά κουμπιά στο χαμηλότερο μέρος του καλύμματος 

43  και απλώστε το τμήμα του καλύμματος στο χώρο του καθίσματος. 
5.  Βγάλτε τις ζώνες ώμων 08  και τα κλείστρα κουμπώματος 20  από τη θήκη 

αποθήκευσης 47  και ξετυλίξτε τους ιμάντες ώμων. 
6.  Επαναφέρετε τα δύο μέρη του καλύμματος και κλείστε αριστερά και δεξιά τα 

κουμπιά 42  στο χαμηλότερο μέρος του καλύμματος.  

Εάν το παιδικό κάθισμα δεν είναι στην θέση μεγαλύτερης ανάκλισης:
Πιέστε τη λαβή ανάκλισης έτσι ώστε το κάθισμα να είναι στην πιο κάθετη θέση.
7.  Σηκώστε το κούμπωμα της ζώνης 21  και τις βάτες ώμων 19  από το σάκο 

αποθήκευσης 14  στην πλάτη του καθίσματος.  
8.  Επανατοποθέτηση του κουμπώματος ζώνης 21  και της βάτας υπογαστρίου 32 : 

τραβήξτε την ελαστική ταινία 44  στο χώρο καθίσματος προς εσάς. Ομάδα 1 (9-18 
κιλά) χρησιμοποιήστε το πλησιέστερο προς το ερεισίνωτο άνοιγμα ζώνης α  για την 
ομάδα 2 (15-25 κιλά) το πιο μακρινό β . 

9.  Πιάστε το κούμπωμα της ζώνης 21  και κρατήστε την μεταλλική πλάκα 33  κάθετα. 
Ωθήστε το με τη στενή πλευρά προς τα επάνω μέσα στο άνοιγμα ζώνης  α  ή β  
στο κέλυφος του καθίσματος από επάνω.

10. Βεβαιωθείτε, κοιτώντας κάτω από το κάθισμα, ότι η μεταλλική πλάκα 33  είναι σε οριζόντια 
θέση και ελέγξτε την τοποθέτηση τραβώντας μερικές φορές το κούμπωμα της ζώνης21 .

11. Ενώστε τα δύο κλείστρα κουμπώματος 20  και ασφαλίστε τα πριν τα τοποθετήσετε 
στο κούμπωμα ζωνών 21  - θα πρέπει να ακουστεί ήχος κλικ. 
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ζώνες ποδιάς δε θα πρέπει να είναι συστραμμένες ή 
αντιμετατεθιμένες. 

12. Τοποθετήστε τις βάτες ώμων 19  στις ζώνες ώμων 08  με τη σωστή φορά όπως 
φαίνεται για να εξασφαλίστε ότι δεν θα υπάρχουν συστροφές. Ευθυγραμμίστε τους 
δύο βρόχους των ζωνών ώμων 08  και τους οδηγούς ιμάντα των βάτων ώμων  19 .

13. Τραβήξτε τις ζώνες ώμων 08  και τους οδηγούς ιμάντα των βάτων ώμων 19  μέσα 
από τα ανοίγματα 40 . 

Συμβουλή: Διπλώστε το τμήμα του καλύμματος πλάτης προς τα επάνω. 

14. Τραβήξτε τους οδηγούς ιμάντα των βάτων ώμων 19  στις πλαστικές επεκτάσεις 
41  του ρυθμιστή ύψους της ζώνης ώμων 10 . Συμβουλή: οι οδηγοί ιμάντα των 
βάτων ώμων θα πρέπει να είναι ο χαμηλότερος βρόχος.

15. Διπλώστε το επάνω μέρος του καλύμματος προς τα κάτω.
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ζώνες ώμων 08  δε θα πρέπει να είναι συστραμμένες ή 
αντιμετατεθιμένες. 

16. Πάρτε το εξάρτημα σύνδεσης 39  από τη θήκη του στην πλάτη του παιδικού καθίσματος.
17. Επανατοποθετήστε τις ζώνες ώμων 08  επάνω στο εξάρτημα σύνδεσης 39 . Τον 

αριστερό βρόχο στον αριστερό βραχίονα του εξαρτήματος σύνδεσης και τον 
δεξιό βρόχο στο δεξιό βραχίονα. 

18. Τραβήξτε αργά τον ιμάντα ρύθμισης 09  και ταυτόχρονα πιέστε το εξάρτημα 
σύνδεσης 39  μεταξύ ερεισίνωτου και της θήκης του εξαρτήματος σύνδεσης.

1.  Φέρτε το σάκο αποθήκευσης 14  μπροστά, πάνω από το κάθισμα.
2.  Λύστε τη ζώνη 5 σημείων 38  του παιδικού καθίσματος όσο γίνεται.
Πίσω από το παιδικό κάθισμα:
3.  Πιέστε το κουμπί του ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου 10  στην πλάτη του κελύφους 

του καθίσματος και τραβήξτε το ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου 10  τέρμα προς εσάς.
4.  Κινήστε το ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου 10  στην επάνω θέση και στερεώστε της 

θέση αφήνοντας ελεύθερο το κουμπί του ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου.
5.  Λύστε τη ζώνη 5 σημείων 38  του παιδικού καθίσματος όσο γίνεται. Ξετυλίξτε τις 

ζώνες ώμων 08  πίσω από το παιδικό κάθισμα από το εξάρτημα σύνδεσης 39  .
6.  Ασφαλίστε το εξάρτημα σύνδεσης 39  στη θήκη του.

7.  Τραβήξτε από κάτω και τις βάτες ώμων 19  και τις δύο ζώνες ώμων 08  προς την 
εμπρόσθια πλευρά μέσα από τα ανοίγματα 40  (εμπρόσθια πλευρά του παιδικού 
καθίσματος).

8.  Τραβήξτε τους βρόχους ζώνης από τις πλαστικές επεκτάσεις 41  του ρυθμιστή 
ύψους της ζώνης ώμων 10 . 

Μπροστά από το παιδικό κάθισμα:
9.  Εξάγετε τον ιμάντα ρύθμισης 09  όσο γίνεται.
10. Αποθηκεύστε τον ιμάντα ρύθμισης στο περίβλημα του ρυθμιστή 26 .
11. Τραβήξτε τις βάτες ώμων 19  μέσα από τα ανοίγματα 40  προς την εμπρόσθια πλευρά.
12. Αφαιρέστε τις βάτες ώμων 19  από τις ζώνες ώμων 08  και βάλτε τις στο σάκο 

αποθήκευσης στην πλάτη του καθίσματος. 

13. Ανοίξτε το κούμπωμα ζώνης 21  (πιέστε το κόκκινο κουμπί)  
14. Σηκώστε το χαμηλότερο μέρος του πίσω καλύμματος προς τα επάνω και 

τοποθετήστε το επάνω από το προσκέφαλο.
15. Ανοίξτε τα αριστερά και δεξιά κουμπιά 42  στο χαμηλότερο μέρος του καλύμματος 

43  και σηκώστε το τμήμα του καλύμματος προς τα εμπρός. Ωθήστε τα κλείστρα 
κουμπώματος 20  προς τα κάτω μέσα στις θήκες αποθήκευσης.

16. Τυλίξτε τις ζώνες ώμων 08  και τοποθετήστε τις επίσης στις θήκες αποθήκευσης.
17. Επανατοποθετήστε τα δύο μέρη του καλύμματος προς τα πίσω και κλείστε τα 

κουμπιά 42  αριστερά και δεξιά στην πίσω πλευρά του καλύμματος.

18. Ανασηκώστε τη λαβή ανάκλισης και ωθήστε στην μπροστινή πλευρά για να 
φέρετε το παιδικό κάθισμα σε θέση πλήρους ανάκλισης.

19. Τραβήξτε την ελαστική ταινία 44  πάνω από το κούμπωμα ζώνης 21 .
20. Πιάστε τη μεταλλική πλάκα 33  από κάτω και στρέψτε την σε κάθετη θέση.
21. Ωθήστε προς τα επάνω και περάστε τη μεταλλική πλάκα 33  μέσα από το 

άνοιγμα 34 .
22. Αφαιρέστε το κούμπωμα ζώνης 21  με τη βάτα υπογαστρίου 32  και βάλτε τα στο 

σάκο αποθήκευσης 14 .

9. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ 

10. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ 
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BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Germany

t: +49 (0) 731 9345-199/-299   
f: +49 (0) 731 9345-210 
e: service.de@britax.com 
www.britax.de

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

 
t: +44 (0) 1264 333343   
f: +44 (0) 1264 334146 
e: service.uk@britax.com 
www.britax.eu
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