
En korrekt tilpasset hodestøtte 07  gir optimal beskyttelse for 

barnet i barnesetet:

Hodestøtten 07  må justeres slik at skulderbeltene 08  er på 

samme nivå som barnets skuldre.

 FORSIKTIG! Skulderbeltene 08  må ikke gå bak ryggen på 

barnet eller i ørehøyde eller over ørene.

 
Slik justerer du skulderbeltene:
1.  Løsne 5-punktsbeltet 38  på barnesetet så mye som mulig.

Baksiden av barnesetet:

2.  Trykk knappen på skulderbeltet for å høydejustere 10  bak 

på seteskallet og vipp skulderbeltets høydejusterer 10  mot 

deg.

3.  Skyv skulderbeltets høydejustering 10  for å få riktig høyde 

på skulderbeltene 08  og fest det i den stillingen som pas-

ser barnet ved å løse ut knappen.

En korrekt tilpasset hodestøtte 07  sikrer at den diagonale de-

len av beltet 11  er optimalt posisjonert, og gir barnet optimal 

beskyttelse.

Hodestøtten 07  må tilpasses slik at det er plass til to fingre 

mellom hodestøtten 07  og barnets skuldre.

Juster høyden på hodestøtten så den passer til barnet 
ditt.
1.  Klem justeringsspaken 12  bak på hodestøtten 07 .

 Dette løser ut hodestøtten.

2.  Du kan nå flytte den utløste hodestøtten 07  til ønsket 

høyde. Så snart du har utløst justeringshåndtaket, vil 12
hodestøtten 07  låses i posisjon.

3.  Sett barnesetet på setet i bilen.

4.  Sett barnet i setet og kontroller høyden. Gjenta prosessen 

til hodestøtten 07  er i riktig høyde. Hvis den laveste po-

sisjonen på hodestøtten 07  fremdeles er for høy, kan du 

foreta ytterligere justeringer skulderbeltets høydejustering 

10 , som forklart i avsnitt 5.2.

5.3  Tilpassing av hodestøtten ved bilbelteinnstallering

1.   Dersom kjøretøyet ditt ikke er standardmessig utstyrt med 

ISOFIX installeringsenheter, bruker du de to installerings-

enhetene 02  som er vedlagt setet. De skal peke oppover 

mot de to ISOFIX festepunktene 01  i bilen din.

TIPS: ISOFIX festepunktene sitter mellom seteputen og ryggen 

på bilsetet.

2.  Flytt hovedfestet i bilsetet til øverste posisjon.

3.  Trekk i den grå stoffløkken 03  for å trekke ut begge låse-

armene 15  til du hører en klikkelyd som indikerer at de er 

helt låst. 

 

4.  Press den grønne sikkerhetsknappen på begge sider 04  

og den røde utløseknappen 05  samtidig og fjern tilkob-

lingsbeskyttelsen 06 .

* Festeføringene gjør det enklere å montere barnesetet i ISOFIX festepunktene og motvirker 
at trekket på bilsetet skades. Når de ikke er i bruk bør de fjernes og oppbevares på et sikkert 
sted. På biler med nedfellbare bakseter må føringene tas bort før ryggen legges ned.
De fleste problemer som oppstår har å gjøre med smuss og fremmedlegemer som kommer 
inn i festeføringene og -krokene. Vask bort smuss og partikler for å løse slike problemer.

5. FORBEREDELSE 

5.1 Klargjør ISOFIX

5.2  Justering av hodestøtten ved installering av 5 
punkts belte

0201

Vennligst les kapittelet som beskriver måten du ønsker å montere barnesetet på først 

(kapittel 6)
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 For ditt barns sikkerhet, må du kontrollere før hver biltur at...
 barnesetet er festet på begge sider med ISOFIT låsearmer 15  i ISOFIX festepunkt 01  
og begge de grønne sikkerhetsknappene 04  er helt grønne;

 Barnesetet er godt festet i bilen;

 SICT A  er korrekt installert, brukes korrekt (kun ADVANSAFIX II SICT);

 Beltet er ikke vridd;

 Top Tether 13  er godt strammet over bilsetets rygglene og spenningsindikatoren 18  

er grønn;

 det diagonale beltet går gjennom den mørkerøde belteføringen 25 ;

 stroppene på barnesetet ligger an mot kroppen til barnet uten å være for stramme; 

 skulderbeltene 08  er korrekt justert og stroppene ikke vridd;

 skulderputene 19  er på samme nivå som barnets skuldre;

 Spennene 20  er festet i låsen på barnesetet 21 .

  Forsiktig: Hvis barnet prøver å åpne sikkerhetsknappene s 04  eller låsen 21 , må du 

stanse det fortest mulig. Kontroller at barnesetet sitter som det skal og at barnet ditt 

er festet. Lær barnet at det innebærer fare.

6.  Ta barnesetet med begge hender og skyv låsearmene 15  

hardt inn i låseenhetene 02  til låsearmene går i lås på begge 

sider med en klikke lyd.  

Den grønne sikkerhetsknappen 04  må nå være synlig på 

begge sider.

  FORSIKTIG! Låsearmene er kun riktig låst hvis begge sik-

kerhetsknapper 04  er helt grønne.

1.  Kontroller at barnesetets 5 punkts sele er fjernet og Secure-

Guard installeres korrekt (se avsnitt 09).

2.  Følg trinnene i avsnitt 5.1.

3.  Følg trinnene i avsnitt 5.3.

4.  Kontroller at Top Tether 13  ligger over barnesetet. Hvis ikke 

må du ta Top Tether 13  fra oppbevaringsbagen 14  og legge 

det over barnesetet.

5.  Plasser barnesetet på bilsetet, vendt forover i kjøreretningen.

7.  Skyv barnesetet mot ryggen med jevn kraft på begge sider.

8.  Rist barnesetet for å kontrollere at det er riktig festet og 

kontroller på nytt 04  om det grønne sikkerhetsknappene er 

helt grønne.

14. Trekk ut bilbeltet og før det foran barnet til bilbeltespennen 29 .

 FORSIKTIG! Beltet må ikke vris.

15. Fest tuppen av spennen i bilsetelåsen 29  KLIKK!

16. Plasser den diagonale delen av beltet 11  og hoftebeltet 28  

på siden av beltelåsen på bilsetet 29  under armlenet og inn i 

den røde belteføringen 23  på barnesetet.

  FORSIKTIG! Bilsetets beltespenne 29  må plasseres mellom 

den lyserøde belteføringen 23  og armlenet. 

 

17. Plasser hoftebeltet 28  i den lyserøde SecureGuard 46 .

  FORSIKTIG! ikke plasser den diagonale beltedelen 11  i den 

lyserøde sikkerhetsenheten 46 .

18. Plasser hoftebeltet 28  på den andre siden av barnesetet i 

den lyserøde belteføringen 23 .

  FORSIKTIG! Hoftedelen 28  må ligge så lavt som mulig over 

barnets hofter på begge sider.

19. Før den diagonale delen av beltet 11  inn i den mørkerøde 

belteholderen 30  på hodestøtten 07  til den ligger helt i 

belteholderen 30  og ikke er vridd.

Tips! Hvis rygglenet 31  skjuler belteholderen 30 , kan du justere 

hodestøtten 07  oppover. Den diagonale delen av beltet 11  kan 

nå lett settes i. Juster nå hodestøtten 07  til riktig høyde som i 

avsnitt 5.3.

20. Påse at den diagonale delen av beltet 11  går over barnets 

skulderben, og ikke foran halsen.

Tips! Du kan justere høyden på hodestøtten 07  igjen her i bilen.

  PASS PÅ! Den diagonale delen av bilbeltet 11  må gå diago-

nalt bakover. Du kan bruke belte-høydejusteringen i bilen til å 

justere retningen på beltet.

  FORSIKTIG! Det diagonale setebeltet 11  må aldri føre frem 

til bilbeltefestet. 

Hvis det ikke kan unngås, må barnesetet brukes bak i bilen.

 For ditt barns sikkerhet, må du kontrollere før hver biltur at...
 barnesetet er festet på begge sider med ISOFIT låsearmer 15  i ISOFIT festepunktene 

01  og at begge de grønne sikkerhetsknappene 04  er helt grønne;

 barnesetet er forsvarlig festet;

 SICT A  er korrekt installert brukes korrekt (kun ADVANSAFIX II SICT);

 Top Tether 13  er godt strammet over bilsetets rygglene og spenningsindikatoren 18  

er grønn;

 hoftebeltedelen 28  går gjennom de lyserøde belteføringene 23  på begge sider av 

setepolstringen;

 hoftebeltedelen 28  går gjennom den lyserøde SecureGuard 46 ;

 den diagonale delen av bilbeltet 11  på siden av bilbeltespennen 29  også går gjennom 

den lyserøde belteføringen 23  på setepolstringen;

 den diagonale delen av bilbeltet 11  går gjennom den mørkerøde belteholderen 30  på 

hodestøtten;

 den diagonale delen av bilbeltet 11  går diagonalt bakover;

 stroppene er stramme og ikke vridd;

 Spennen på bilbeltet 29  er ikke plassert mellom den lyserøde belteføringen 23  og 

armlenet på setepolstringen.

   FORSIKTIG! Hvis barnet prøver å åpne sikkerhetsknappene 04  eller låsen 21  el-

ler prøver å ta den diagonale delen av bilbeltet 11  inn i den lyserøde SecureGuard 

46 , må du stanse det fortest mulig. Kontroller at barnesetet sitter som det skal og 

at barnet ditt er festet. Lær barnet at det innebærer fare.

GROUP 2 (15-25 kg) &
GRUPPE 3 (22-36 kg)
With ISOFIT + Top Tether + Vehicle belt 

B

Følg stegene i avsnitt 8 når du tar ut barnesetet.
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7.  Skyv barnesetet mot ryggen med jevn kraft på begge sider.

8.  Rist barnesetet for å kontrollere at det sitter godt fast og 

kontroller den grønne sikkerhetsknappen igjen 04  for å 

være sikker på at de er helt grønne.

6.  Ta barnesetet med begge hender og skyv låsearmene 

15  hardt inn i låseenhetene 02  til låsearmene går i lås på 

begge sider med en klikkelyd. Den grønne sikkerhetsknap-

pen 04  må nå være synlig på begge sider.

  FORSIKTIG! Låsearmene er kun riktig låst hvis begge sik-

kerhetsknapper 04  er helt grønne.

1.  Kontroller at barnesetets 5-punkts belte er installert korrekt 

og at Secure Guard IKKE er installer (se avsnitt 10).

2.  Følg trinnene i avsnitt 5.1.

3.  Følg trinnene i avsnitt 5.2.

4.  Kontroller at Top Tether 13  ligger over barnesetet. Hvis 

ikke må du ta Top Tether 13  fra oppbevaringsbagen 14  og 

legge det over barnesetet.

5.  Plasser barnesetet på bilsetet, vendt forover i kjøreretnin-

gen.

GROUP 1 (9-18 kg) & 
GRUPPE 2 (15-25 kg) 
With ISOFIT + Top Tether + Vehicle belt + 5-Point Harness

A

6. MONTERING
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9.  Trekk bilbeltet 22  ut og før det gjennom belteføringen 23  til 

barnesetet. Pass på at beltet ikke blir vridd.

10. Sett i tuppen på setebeltet 29  du skal høre en klikkelyd.

11. På motsatt side av bilbeltespennen setter du i det diagonale 

beltet i den mørkerøde føringen 25 .

12. Bruk vekten av din egen kropp på setet (stå på kne i 

setet). Samtidig trekker du hardt det diagonale beltet for å 

stramme det oppover.

13. Fjern kroppsvekt fra barnesetet og stram det på nytt ved å 

trekke i det diagonale beltet 11 .

14. Ta Top Tehter 13  og skyv metalltungen 16  vekk fra 

stroppen for å gjøre den lengre, og trekk i Top Tether 13  i 

karabinkroken 17  til den har en V-form.

15. Fest toppbeltet 13  på venstre og høyre side av hodestøt-

ten.

16. Hekt karabinkroken 17  inn på toppbeltets forankringspunkt 

som er anbefalt for din bil.

 FORSIKTIG! Pass på at du ikke forveksler bagasjekroken 

med TopTether-punktet. Kontroller bilen din og se etter dette 

merket: 

17. For å stramme Top Tether 13  gjør du det mindre løst ved 

å trekke enden på beltet gjennom metallhaspen 16 , slik at 

beltet er like stramt på begge sider. Top Tether er korrekt 

strammet når den grønne indikatoren 18  er forlenget med 

1 cm.

18. Følg trinnene i avsnitt for å sikre barnet med 5 punkts 
beltet.
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25
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1 cm
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FESTE BARNET MED 5-PUNKTS SELE

21

26
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7. VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER
 

 For å sikre full sikkerhetseffekt for barnesetet:
 I en ulykke med en hastighet over 10 km/t vil setet kunne være skadet, selv om ska-

den ikke er synlig. I så fall skal setet byttes ut.  

Vi ber deg følge gjeldende regelverk for gjenvinning. 

 Alle viktige deler må kontrolleres med jevne mellomrom. Forviss deg spesielt om at de 

mekaniske komponentene fungerer som de skal.

 For å unngå skade er det viktig at barnesetet ikke kommer i klem mellom harde gjen-

stander (bildør, statt; setefester osv.).

 Hvis barnesetet er skadet (mistet på hardt underlag) bør det sjekkes.

 Bruk aldri olje på noen av delene av barnesetet.

 For å beskytte babyen din riktig er det viktig at du installerer og bruker ADVANSAFIX II 

/ ADVANSAFIX II SICT nøyaktig som beskrevet i bruksanvisningen.

Fjerning av emballasje Container for papp

Trekk Restavfall, termisk bruk

Plastdeler Legges i anvist container; jfr. merking.

Metalldeler Container for metall

Selestropper Container for polyester

Spenne & lås Restavfall

8. FJERNING AV BARNESETET
  FORSIKTIG! Fjern barnesetet helt fra bilen. Barnesetet må aldri transporteres i bilen 

hvis det ikke er godt nok sikret.. 

Ta av/Ta på igjen SICT
For å ta ut SICT A , trykker du begge SICT festepunkt B  og fjerner SICT A . SICT A  

kan nå festes på produktet igjen.

Gruppe 1 og Gruppe 2 (ISOFIT, Bilbelte & Top Tether)
1.   For å løsne ISOFIT festene, trykker du samtidig på den grønne sikkerhetsknappen 

og den røde utløserknappen; først på én side, så på den andre.

2.   Åpne spennen på bilbeltet og ta ut det diagonale beltet.

3.   For å løsne TopTether festet slakker du beltet ved å løfte metalltungen på justerin-

gen bort fra beltet. Så hekter du fjærkroken ut av ankerpunktet.

4.  Skyv ISOFIT låsearmer, er bak inn i seteskallet og ta tilkoblingsbeskyttelsen på 

ISOFIX.

Gruppe 2 og Gruppe 3 (ISOFIT & Top Tether)
1.  Åpne bilsetespennen hvis du skal feste barnesetet.

2.  For å løsne ISOFIT festene, trykker du samtidig på den grønne sikkerhetsknappen 

og den røde utløserknappen; først på én side, så på den andre.

3.  For å løsne TopTether festet slakker du beltet ved å løfte metalltungen på justerin-

gen bort fra beltet. Så hekter du fjærkroken ut av ankerpunktet.

4.  Skyv ISOFIT låsearmer bak inn i seteskallet og ta tilkoblingsbeskyttelsen på ISOFIX.

09

20

4.  Kontroller at barnets rygg ligger 

flatt mot barnesetets rygglene.

5.  Før de to spennelåsene 20  

sammen og fest dem før du tar 

de inn i låsen 21  - du skal høre 

en klikkelyd.

6.  Trekk i skulderstroppene 11  for å stramme delen over fanget, 

slik at beltet ligger flatt. 

7.  Trekk i tilpasningsstroppen 09  til beltet ligger flatt og tett inntil 

barnets kropp.

  FORSIKTIG! Trekk tilpasningsstroppen 09  rett ut (ikke 
oppover eller nedover).

  PASS PÅ! Selestroppene 27  må plasseres så lavt som 
mulig over barnets hofter.

8.  Trekk ned skulderstroppene 19  for å sikre et de er korrekt 

plassert. 

1.  Åpne spennen på beltet 21  (trykk på den røde knappen).

2.  Trykk på justeringsknappen 26  og trekk samtidig begge skul-

derbeltene 08  fremover. Ikke trekk i skulderputene 19 .

3.  La barnet ditt sitte i barnesetet.

Jo bedre selen passer over kroppen til barnet ditt, desto bedre er barnet beskyttet. Du må 

derfor unngå å kle tykke klær på barnet under beltet.

Følg trinnene i avsnitt 8 når du tar ut barnesetet.

9.  Ta Top Tehter 13  og skyv metalltungen 16  vekk fra stroppen 

for å gjøre den lengre, og trekk i Top Tether 13  i karabinkro-

ken 17  til den har en V-form.

10. Fest toppbeltet 13  på venstre og høyre side av hodestøtten.

11. Hekt karabinkroken 17  inn på Top Tether forankringspunkt 

som er anbefalt for din bil.

 FORSIKTIG! Pass på at du ikke forveksler bagasjekroken 

med TopTether-punktet. Kontroller bilen din og se etter dette 

merket: 

12. For å stramme Top Tether 13  fjerner du slark ved å trekke 

enden på beltet gjennom metallhaspen 16 , slik at beltet er 

like stramt på begge sider. Top Tether er korrekt strammet 

når den grønne indikatoren 18  er forlenget med 1 cm.

13. La barnet ditt sitte i barnesetet.
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21. Stram bilbeltet ved å trekke i den diagonale delen av beltet 11 .

11

ADVANSAFIX II SICT:
19. Trykk SICT A  inn i begge SICT festepunkter B  på siden 

av barne setet nærmest bildøren og klikk inn SICT A .

 FORSIKTIG!  Påse at det er en klaring på ca. 5 mm mellom 

SICT A  og bildøren for å unngå trykkmerker 

og annen skade på døren.A

B

ADVANSAFIX II SICT:
22. Trykk SICT A  inn i begge SICT festepunkter B  på siden av 

barne setet nærmest bildøren og klikk inn SICT A .

 FORSIKTIG!  Påse at det er en klaring på ca. 5 mm mellom 

SICT A  og bildøren for å unngå trykkmerker 

og annen skade på døren. 
A

B
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4. PLEIE OG VEDLIKEHOLD
Pleie av selespennen 
Det er svært viktig for barnets sikkerhet at låsen fungerer som den skal. Hvis låsen ikke 

fungerer skyldes det vanligvis oppsamling av smuss eller fremmedlegemer. Spennen 

fungerer ikke når:

•  Låsen utløses kun langsomt dersom utløseknappen trykkes inn.

•  Låsen vil ikke låses (dvs. de utløses igjen hvis du prøver å skyve dem inn).

•  Låsen lukker uten et hørbart „klikk“.

•  Låsen er vanskelig å sette i ( du føler motstand).

•  Låsen åpner kun med makt.

Tiltak 
Vask spennen så den fungerer igjen.

Rengjøring av låsen

1.   Åpne beltelåsen 21  (trykk den røde knappen).

2.   Åpne Velcro låsen på mageputen 32  og ta mageputen av dekslet.

3.    Skyv seteskallet til liggestilling.

4.    Ta metallplaten 33  nedenfra og snu den i vertikal stilling.

5.    Skyv metallplaten 33  gjennom sprekken 34 .

6.    Fjern låsen 21 .

7.    Bløtlegg låsen 21  i varmt vann med oppvaskmiddel i minst en time.

8.    Skyll og tørk godt.

Rengjøring

  FORSIKTIG Bruk kun ekte Britax ekstra sete trekk, siden setetrekket er en del av 

barnesetet som er viktig for å sikre at systemet virker riktig. Du får nytt trekk hos 

forhandleren din.

 FORSIKTIG! Barnesetet må ikke brukes uten trekk.

•  Trekket kan tas av og vaskes med en mild såpe på finvask i maskin (30 °C). Les vas-

keanvisningen på trekket før du vasker det.

•  Plastikkdelene (inklusive SecureGuard) kan rengjøres med såpevann. Bruk ikke sterke 

rengjøringsmidler (løsemidler).

•  Selene kan vaskes i lunkent såpevann.

 FORSIKTIG! Fjern aldri spennelåsene 20  fra selene.

•  Skulderputene kan vaskes i lunkent såpevann.

Ta av trekket

A) Hodestøtte

1.  Skyv hodestøtten på barnesetet opp så høyt det går.

2.   Ta den elastiske kanten på trekket 35  av krokene på baksiden av hodestøtten og 

fjern trekket på hodestøtten.

B) Trekk 
1.  Hekt av krokene på undersiden.

2.  Ta krokene som er øverst på baksiden av.

3.  Fjern den elastiske løkken på begge sider av belteføringen.

4.  Åpne to plastikkfester å baksiden av trekket.

5.  Ta av trekket.

Sette på trekket igjen:
Gjør som beskrevet ovenfor, men i motsatt rekkefølge.

  FORSIKTIG! Bruk aldri installeringsmetoden for bilseteA uten korrekt installert 

spenne. Påse at metallplaten 33  er korrekt festet.

  FORSIKTIG! Kontroller at beltene ikke er vridd og at de er korrekt satt inn i spalten 

på trekket.

33

3421 32

35

2. BRUK I BILEN 
Følg instruksene på bruk av barnesikring som beskrevet i bilens eiermanual. 

Setet kan brukes i biler utstyrt med ISOFIX; Top Tether forankringssystemer og 
3-punktsbelte (se typeliste). Se bilens eiermanual for informasjon om ISOFIX & 
Top Tether forankringspunkt og installasjon av 3 punkts belte. I brukerhåndboken 
finner du også hvilke seter som er godkjente for barneseter i vektklassene 9-18 kg; 
15-25 kg; 22-36 kg. 

Du kan bruke barnesetet ditt slik:

I kjøreretning Ja

Mot kjøreretning Nei 1)

med 2 punkts belte (bilbelte) NEI

På seter med:a
ISOFIX installeringer (mellom setets overflate og bak-
setet), Top Tether ankerpunkt (for eksempel på bagga-
sjehylle, på gulvet eller bak baksetet) og 3-punktsbelte 
(bilbelte) 

Ja 2) 3)

(Følg det regelverket som finnes i lander der du bor)

1)  Det er kun tillatt med bruk på et bakovervendt sete (f. eks. i en van eller minibuss) 

dersom setet også er godkjent for voksne. Setet må ikke plasseres innen rekkevidden 

av en airbag.

2)  Sikkerhetsbeltet må først godkjennes av ECE R 16 eller en tilsvarende standard (se 

testmerke på beltet med en “E” eller “e” i en ring).

3)  Hvis det er en front airbag: Skyv passasjersetet langt bakover; se også etter om 

bilmanualen nevner noe om dette.

1.  ALLMENNE 
SIKKERHETSANVISNINGER

  Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen nøye, ha den alltid til-
gjengelig i den tiltenkte lommen i barnesetet.

 Til beskyttelse for alle passasjerer
Ved en nødbremsing eller en ulykke kan personer eller gjenstander i bilen som 

ikke er forsvarlig sikret kunne skade andre som befinner seg i bilen. Derfor må 

du alltid kontrollere at:

•  rygglenene i baksetet er låst (dvs. at forriglingen på det nedfoldbare baksetet 

er låst).

•  alle tunge eller skarpe objekter i bilen (f.eks på bagasjehylle) er sikret. 

•  alle personer i bilen har bilbelte festet.

•  Barnesetet må alltid sikres i bilen med ISOFIX feste Top Tether og 3-punkts 

beltet (bilbeltet), selv når det ikke er barn i setet.
 For å beskytte barnet ditt 

•  Jo tettere selen passer over kroppen til barnet, desto tryggere er det.

•  Aldri la barne sitte i barne sete i bilen uten tilsyn.

• Bruk i baksetet:

  Flytt forsetet langt nok frem til at barnets føtter ikke kan nå baksiden av 

forsete (for å unngå skade). 

•  Bilsetet kan bli varmt i direkte sollys. Pass på: Barnehud er sart og kan ska-

des av dette. Beskytt barnesetet mot direkte sol nå det ikke er i bruk.

• Barne ditt må kun gå inn i bilen på fortaussiden.

•  Gjør stopp under lengre turer slik at barnet kan løpe og leke.

 For å beskytte bilen din.
Noen typer setetrekk er laget av materialer som lett tar skade (f.eks. velur, 

skinn, osv.) og kan få merker når barnesetet brukes. For optimal beskyttelse av 

setetrekkene anbefaler vi at du bruker BRITAX setebeskyttelse som fins i vår 

tilbehørsserie.

3. GODKJENNING

BRITAX
Barnesete

Testet og godkjent iht. ECE* 
R 44/04

Gruppe Kroppsvekt 

ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT 1 9 til 18 kg

2 15 til 25 kg

3 22 til 36 kg  
 *ECE = European Standard for Child Safety Equipment

Barnesetet er designet og har blitt testet og godkjent iht. kravene som stilles i Europeisk 

Standard for Barnesikringsutstyr (ECE R 44/04). Godkjenningsmerket E (i en sirkel) og 

sertifiseringsnummeret på det oransje klistremerket (sitter på barnesetet).

•  Denne sertifiseringen er ugyldig hvis du foretar endringer på barnesetet.

•  The ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT barnesete må kun brukes for å sikre barnet 

ditt i bilene. Det skal ikke brukes som stol eller leke hjemme.

Fare for skade på grunn av uautoriserte endringer!
Uautoriserte tekniske endringer kan redusere eller helt ødelegge setets beskyttende 

egenskaper.

•  Ikke foreta noen tekniske endringer på bilsetet.

•  Bruk kun barnesetet som beskrevet i denne bruksanvisningen.

ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT er godkjent for en installeringsmåte:

Gruppe Monteringsmetode Feste av barnet Kapittel i 
bruksavis-

ningen

1 (9-18 kg) ISOFIT + TopTether + 

Vehicle belt 
Med 5-punkts sele A

2 (15-25 kg) ISOFIT+ TopTether + 

Vehicle belt

Med 5-punkts sele A

2 (15-25 kg) ISOFIT + TopTether Bilbelte B

3 (22-36 kg) ISOFIT + TopTether Bilbelte B

4.   Klem justeringsspaken 12  bak på hodestøtten 07  og skyv hodestøtten inn i laveste 

posisjon.

5.  Utløs justeringsspaken 12  for å låse det.

6.   Løft nedre del av hodestøttedekslet og plasser det over hodestøtten.

7.   Åpne venstre og høyre knapper på nedre del av dekslet 43  og legg dekslet over 

dekselstykket på seteområdet. 

8.   Ta skulderbeltene 08  og beltespennene 20  fra oppbevaringsrommet 47  og rull ut 

skulderbeltene. 

9.   Fold tilbake de to dekselstykkene og lukk venstre og høyre spake 42  på nedre del av 

dekslet.

Hvis barnesetet ikke er lent så lang tilbake som det går:

Trykk på justeringshåndtaket så setet står så rett som mulig.

10. Løft låsen 21  og skulderputene 19  fra oppbevaringsbagen 14  på baksiden av setet. 

11. Ved ny montering av beltespennen 21  og mageputen 32 : Trekk det elastiske bån-

det 44  i seteområdet mot deg. Bruk beltehullet nærmest baksetet a . 

12. Ta selelåsen 21  og hold metallplaten 33  vertikalt. Skyv det med den smale siden 

oppover gjennom beltehullet a  til seteskallet ovenfra.

13. Kontroller ved å se under setet at metallplaten 33  står horisontalt og kontroller 

installasjonen ved å trekke i beltespennen 21  flere ganger.

14. Før de to beltespennene 20  sammen og fest dem før du tar dem inn låsen 21  - du 

skal høre en klikkelyd. 

 FORSIKTIG! Hoftebeltene må ikke være vridd eller krysset. 

15. Tre skulderputene 19  på skulderbeltene 08  i riktig retning som vist, og påse at in-

genting er vridd. Utjevn løkkene i skulderbeltene 08  og løkkene til skulderputene 19 .

16. Trekk skulderbeltene 08  og løkkene til skulderputene 19  gjennom hullene 40 . 

Tip: Brett opp den bakre delen av trekket. 

17. Trekk løkkene til skulderputene 19  på plastikkforlengelsene 41  på skulderbeltets 

høydejustering 10 . Tips: Løkkene til skulderputene skal være de nederst løkkene.

18. Brett ned den øvre delen av trekket.

 FORSIKTIG! Skulderbeltene 08  må ikke vris eller krysses. 

19. Ta tilkoblingsstykke 39  fra lagringsrommet på baksiden av barnesetet.

20. Hekt skulderbeltene 08  tilbake på tilkoblingsstykket 39 . Den venstre løkken på 

venstre arm av tilkoblingsstykket og den høyre løkken på høyre arm. 

21. Trekk sakte justeringsstroppen 09  og samtidig skyver du tilkoblingsstykket 39  

mellom rygglenet og lagringsplassen til tilkoblingsstykket.

1.  Ta oppbevaringsbagen 14  forover over setet.

2.  Løsne 5-punkts beltet 38  på barnesetet så mye som mulig.

Baksiden av barnesetet:
3.   Trykk knappen på skulderbelte for å høydejustere 10  bak på seteskallet og vipp 

skulderbeltets høydejusterer 10  mot deg.

4.   Flytt skulderbeltets høydejusterer 10  til øverste posisjon og fest stillingen ved å 

utløse knappen på skulderbeltets høydejusterer.

5.   Løsne 5-punkts beltet 38  på barnesetet så mye som mulig. Hekt av skulderbeltene 

08  på baksiden av barnesetet fra n from tilkoblingsdelen 39 .

6.  Sett tilkoblingsstykket 39  i det tiltenkte rommet.

7.   Trekk ned begge, skulderputene 19  og de to skulderbeltene 08  til fronten gjennom 

hullene 40  (forsiden av barnesetet).

8.   Skyv belteslyngene av plastikkforlengelsen 41  av skulderbeltets høydejusterer 10 . 

Forside av barnesetet
9.   Trekk ut tilpasningsstroppen 09  så langt som mulig.

10.  Lagre justeringsstroppen i justeringshuset 26 .

11.  Trekk skulderputene 19  gjennom sprekkene 40  til fronten.

12.  Fjern skulderputene 19  fra skulderbeltene 08  og put dem i oppbevaringsbagen bak 

på setet. 

13.  Åpne beltespennen 21  (trykk på den røde utløseknappen).

14.  Løft den nedre delen av bakdekslet opp og plasser det over hodestøtten.

15.  Åpne venstre og høyre spake 42  nede på dekselet 43  og løft deksel stykket forover. 

Skyv beltelåsen 20  ned i oppbevaringsrommene.

16.  Rull skulderbeltene 08  sammen og plasser dem også i oppbevaringsrrommene.

17.  Plasser de to dekseldelene bak igjen og lås på spakene 42  på venstre og høyre side 

av dekselets bakside.

18.  Løft lenehåndtaket og trekk foran for å legge barnesetet helt tilbake.

19.  Trekk det elastiske båndet 44  over låsen 21 .

20.  Ta metallplaten 33  nedenfra og snu den i vertikal stilling.

21.  Trekk oppover og skyv metallplaten 33  gjennom hullet 34 .

22.  Fjern låsen 21  med mageputen 32  og lagre det i oppbevaringsbagen 14 .

09. FJERNING AV 5 PUNKTS BELTET& & REINNSTALLERING AV SECUREGUARD

10. REINSTALLERING AV 5-PUNKTS BELTE & FJERNING AV SECUREGUARD 
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BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH

Blaubeurer Straße 71

D-89077 Ulm

Tyskland

t: +49 (0) 731 9345-199/-299  

f: +49 (0) 731 9345-210 

e: service.de@britax.com 

www.britax.com

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.com
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Monteringsanvisning 

ADVANSAFIX II 
ADVANSAFIX II SICT

23. Ta SecureGuard 46  fra oppbevaringsbagen og hold metallplaten 47  vertikalt. 

Skyv den med den smale siden oppover gjennom beltehullet 34  nærmest deg inn 

i seteskallet ovenfra inn i seteskallet ovenfra.

24. Kontroller at ved å se under setet at SecureGuard metallplaten 47  er horisontalt 

plassert og kontroller installeringen ved å trekke i SecureGuard 46  flere ganger.

1.   Ta SecureGuard metallplaten 47  underfra og snu den i vertikal posisjon.

2.   Trekk oppover og skyv metallplaten 47  gjennom hullet 34 .

3.   Fjern SecureGuard 46  og lagre den i oppbevaringsbagen 14 .
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