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2. ÚVOD
Tešíme sa, že naša detská autosedačka KING II / ATS / LS môže bezpečne 
sprevádzať Vaše dieťa ďalšou etapou jeho života.

Aby bolo Vaše dieťa správne chránené, musíte KING II / ATS / LS vždy 
používať a inštalovať podľa popisu v týchto pokynoch.

V prípade ďalších otázok ohľadom používania nás neváhajte kontaktovať:
BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany

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

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

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

Tieto pokyny používajú nasledovné dole uvedené symboly: 

Symbol Kľúčové slovo Vysvetlenie
NEBEZPEČEN-

STVO!
Nebezpečenstvo vážneho zranenia 

osôb

VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia osôb

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia materiálu 

 TIP: Užitočné poznámky 

Sled pokynov je vždy očíslovaný.
Príklad: 
1. Stlačte tlačidlo...

21

22

Farby vedení pásov
Pre lepšie rozlíšenie sú dva bezpečnostné 
pásy vozidla zvýraznené rôznymi farbami. 
Diagonálny pás sedadla 21  je tmavočervený a 
bedrový pás 22  je svetločervený. Farby vedení 
pásov na detskej autosedačke sa riadia rovna-
kou farebnou schémou. 

4. STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

3. CERTIFIKÁCIA  / POUŽITIESTRANA I

5. DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

1. PREHĽAD VÝROBKU

LIKVIDÁCIA:
Dodržujte nariadenia o likvidácii odpadu platné vo Vašej krajine..

Odstránenie balenia Kontajner pre kartónové krabice

Poťah sedadla Zvyškový odpad, tepelné využitie

Diely z umelej hmoty V súlade s označením  
na príslušnom kontajneri

Kovové diely Kontajner na kovy

Pásy bezp. pásu Kontajner na polyester

Zámok a jazýček Zvyškový odpad

Batérie Kontajner pre batérie 

ODOBRATIE:

ODISTENIE VÁŠHO DIEŤAŤA:
1. Dieťa odistíte stlačením červeného uvoľňovacieho tlačidla zámku

5-bodového pásu 12 .

1. Odomknite zámok bezp. pásu vozidla 20  a uvoľňte popruhy pásu.
2. Odopnite oblasť diagonálneho pásu 21  z horného vedenia pásu 01 .
3. Otvorenie kolísky: stlačte jedno zo sivých uvoľňovacích tlačidiel 03

a zároveň potiahnite kolísku sedačky 02  čo najviac dopredu.
4. Odoberte oblasť diagonálneho  21  a bedrového pásu 22

zo svetločervených dolných vedení pásu 04  .
5. Jednou rukou uchopte kolísku sedačky 02  a zároveň druhou rukou

potiahnite sivú nastavovaciu páčku 05  dopredu.
6. Zatvorenie kolísky: nakloňte kolísku sedačky 02  voči základni sedačky 06

cez obe zaisťovacie polohy.
 VAROVANIE! Aby ste predišli poraneniam, dajte ruku preč zo sivej nasta-
vovacej páčky 05  len čo sa sedačka dostane do oboch zaisťovacích polôh. 

7. Kolísku sedačky zatlačte 02  oboma rukami proti základni sedačky 06 ,
až kým úplne nezapadne.

BRITAX RÖMER 
Detská  

autosedačka

Testovanie a certifikácia
V súlade s ECE R 44/04

*ECE = európska norma pre detské bezpečnostné vybavenie

Skupina Telesná hmotnosť
KING II / ATS / LS I 9 až 18 kg

Detská autosedačka bola navrhnutá, testovaná a certifikovaná podľa požiada-
viek európskej normy pre detské bezpečnostné vybavenie (ECE R 44/04). Pečať 
schválenia E (v kruhu) a číslo schválenia sa nachádzajú na oranžovej schvaľovacej 
etikete (nálepka na detskej autosedačke).

 NEBEZPEČENSTVO!    Toto schválenie bude neplatné, ak vykonáte akékoľvek 
modifikácie detskej autosedačky. Modifikácie detskej 
autosedačky je oprávnený vykonávať iba výrobca.

 NEBEZPEČENSTVO!   Vaše dieťa ani autosedačku nikdy nezaisťujte 2-bodo-
vým bezp. pásom. Pri zaistení Vášho dieťaťa v detskej 
autosedačke 2-bodovým pásom môže dôjsť v prípade 
nehody k vážnym zraneniam až smrti.

Dodržiavajte pokyny pre používanie detských zabezpečovacích systémov popísané  
v prevádzkových pokynoch Vášho vozidla. Sedačka môže byť použitá vo vozidlách vybavených 
3-bodovým pásom. 
Informácie o sedadlách schválených pre použitie s detskými autosedačkami hmotnostných tried  
9 až 18 kg  nájdete v prevádzkových pokynoch Vášho vozidla. 
Vašu detskú autosedačku môžete použiť nasledovným spôsobom:

V smere jazdy áno

Proti smeru jazdy nie 1)

s 2-bodovým pásom nie

s 3-bodovým pásom2) áno

na prednom sedadle spolujazdca áno 3)

na vonkajšom zadnom sedadle áno

na strednom zadnom sedadle 
(s 3-bodovým pásom)

áno 4)

1) Použitie je povolené iba pre sedadlo vozidla otočené dozadu (napr. van alebo minibus), 
len ak je sedadlo vozidla tiež schválené na používanie dospelými osobami. Sedadlo nesmie 
byť v oblasti pôsobenia airbagu.
2) Bezpečnostný pás musí byť schválený podľa ECE R 16 alebo porovnateľného štandardu 
(pozrite si štítok na páse so symbolom “E” alebo “e” v krúžku).
3) Ak je v dosahu predný airbag: Posuňte sedadlo vozidla úplne dozadu a dodržte všetky po-
kyny v používateľskej príručke vozidla.
4) Nesmie sa použiť, ak je sedadlo vozidla vybavené iba 2-bodovým bezpečnostným pásom.

9 - 18 kg

Odstraňovanie poťahu
Povoľte bezpečnostné pásy čo najviac.
1. Otvorte zámok pásu 12  (stlačte červené tlačidlo).
2. Odstráňte poťah opierky hlavy 09 .

3. Otvorte patentky 29  na ľavej a pravej strane zadnej časti
poťahu.

4. Odopnite elastickú hranu poťahu pod okrajom kolísky
sedadla.

TIP: Začnite na bokoch kolísky sedadla.
5. Ťahajte poťah nahor a cez skosenú hranu nastavovača

pásu.
6. Vytiahnite zámok pásu 12  a koniec pásu z poťahu.
7. Potiahnite poťah nahor a potom ho vyberte ponad opier-

ku hlavy 09 .

Poťah môžete teraz vyprať. Dodržte pokyny
pre pranie uvedené na nášivke poťahu:

Natiahnutie poťahu
Pri naťahovaní poťahu postupujte v opačnom poradí.

09

29

12

Používajte len originálne náhradné poťahy sedačky BRITAX RÖMER, pretože 
poťahy sedačky sú integrálnou súčasťou detskej autosedačky a zohrávajú 
dôležitú úlohu v zabezpečovaní správneho fungovania systému. Náhradné poťahy 
na sedadlá dostanete u vášho predajcu.
• Poťah môžete stiahnuť a vyprať v práčke pri použití cyklu pre jemnú bielizeň

(30 °C). Dodržte pokyny pre pranie uvedené na nášivke poťahu.
• Diely z umelej hmoty môžete umyť vlhkou handričkou. Nepoužívajte leptavé

čistiace činidlá (ako sú rozpúšťadlá).
 NEBEZPEČENSTVO! Detská sedačka sa nesmie nikdy používať 
bez poťahu.

Starostlivosť o zámok pásu
Správne fungovanie zámku pásu je životne dôležité pre bezpečnosť Vášho dieťaťa. 

Funkčné poruchy zámku pásu sú obvykle zapríčinené nahromadením nečistoty alebo 
cudzích častíc. Možné funkčné poruchy:

• Závory zámku sa po stlačení červeného uvoľňovacieho tlačidla vysúvajú len pomaly.
• Závory zámku nezapadnú do zámku (t.j. sa znovu vysunú, keď sa ich budete snažiť 

zatlačiť dovnútra zámku).
•Závory zámku zapadnú bez počuteľného „kliknutia“.
• Závory zámku sa ťažko vkladajú (cítite odpor).
• Zámok sa otvorí len po použití veľkej sily.

Náprava: umyte zámok pásu tak, aby znovu správne fungoval.

25

12

12

27
26

Čistenie zámku pásu
1. Otvorte zámok pásu 12   (stlačte červené tlačidlo).
2. Nastavte kolísku sedadla 02  do vztýčenej sedacej

polohy.
3. Otvorte suchý zips na podložke rozkroku 25

a vyberte a podržte podložku.
4. Uchopte kovovú dosku, ktorá sa nachádza pod se-

dacou časťou 26  a pridržiava zámok pásu 12  na
základni sedačky a dosku otočte do zvislej polohy.

5. Vysuňte kovovú dosku 26  cez otvor 27 .
6. Nechajte aspoň hodinu máčať zámok pásu 12

v teplej vode s tekutým prípravkom na umývanie
riadu.

7. Zámok pásu dôkladne opláchnite a vysušte 12 .
8. Zasuňte kovovú dosku 26  bokom cez otvor 27

na poťahu a základni.
9. Otočte kovovú dosku o 26  90°

NEBEZPEČENSTVO! Pevným potiahnutím zámku
pásu 12  skontrolujte, či je bezpečne zapnutý.

10. Vložte podložku rozkroku 25  cez otvor 27
a zaistite suchý zips.

Čistenie snímača obsadenosti
1. Preložte dolnú časť poťahu nahor.
2. Z oblasti snímača obsadenosti odstráňte pomocou

vysávača špinu a prach 28 .
 NEB EZPEČENSTVO! Snímač obsadenosti  28  
nesmie prísť do kontaktu s vodou. 

28

KING II / ATS / LS
Návod na použitie

www.britax.com
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9 kg - 18 kg

~9 mesiacov až 4 roky



9.2 PRIPÚTANIE VÁŠHO DIEŤAŤA

Produktový variant KING II: 

Produktový variant KING II LS: 

 VAROVANIE! Ťahajte nastavovací pás 16  rovno 
dopredu (nie nahor ani nadol)

1.  Ťahajte nastavovací pás 16 , až kým nebude svete-
lný ukazovateľ 15  svietiť nazeleno a kým nezaznie 
počuteľný zvuk. 

 ►Napínanie bezpečnostného pásu detskej 
autosedačky je teraz aktívne a automaticky odstráni 
prebytočnú dĺžku pásu v stanovenom rozsahu.
 TIP! Zelená svetelná kontrolka 15  po niekoľkých se-

kundách automaticky zhasne, ale systém naďalej funguje. 
Krok 1 je možné kedykoľvek zopakovať.  

Detská sedačka je vybavená systémom, ktorý po správnom nastavení popruhu 
automaticky uchováva jeho napätie v stanovenom rozsahu, a tiež funkciami 
indikátora a poplachu. Systém funguje so snímačom záťaže, takže ak dieťa nie je 
usadené v autosedačke, svetelný indikátor nebude svietiť. 

 NEBEZPEČENSTVO! Automatický systém napínania pásu a funkcia indikáto-
ra a poplachu fungujú bez obmedzenia a sú podmienkou správnehou používania. 
Slúžia len ako pomôcka a nenahrádzajú bezpečnostné kontroly, odporúčania 
alebo požiadavky a nezbavujú vás odpovednosti. Vždy musíte prevziať plnú 
odpovednosť a pravidelne kontrolovať bezpečnosť vášho dieťaťa.

Produktový variant KING II ATS: 

 NEBEZPEČENSTVO! Keď kontrolné svetlo 15   
svieti na červeno, vaše dieťa nie je riadne pripú-
tané alebo systém automatického stiahnutia 
dosiahol svoje maximum. Zastavte na najbližšom 
bezpečnom mieste, zopakujte kroky z kapitoly  
„9.3 Zaistenie vášho dieťaťa”.

 TIP! Ak je dieťa stále pripútané, poplach môže 
upozorňovať na to, že systém automatického zasúvania 
pásu je na konci stanoveného rozsahu. Pás môžete 
zapnúť aj po prekročení nastavení prvej inštalácie, 
zruší sa však automatické nastavovanie. Môžete buď 
pokračovať v ceste (a dieťa pravidelne kontrolovať) alebo 
zastaviť na najbližšom vhodnom mieste a opäť potiahnuť 
nastavovací pás (bez odopnutia pracky), až kým sa 
indikátor nerozsvieti na zeleno a obnoví sa systém auto-
matického zasúvania pása, čím sa resetuje aj poplašný 
systém.

 TIP! Ak chcete odobrať spiace dieťa, najprv stlačte 
a podržte tlačidlo na vypnutie zvuku a potom odopnite 
pracku pása. 
 

  NEBEZPEČENSTVO! Keď svetelný 
ukazovateľ 15  bliká načerveno a nazeleno, musíte 
vymeniť batérie.

Rozviňte poťah sedačky a penovú výplň na sedacom 
povrchu a vymeňte dve batérie typu AAA v priehradke 
na batérie 24 .

8. INŠTALÁCIA DETSKEJ AUTOSEDAČKY
1. Umiestnite detskú autosedačku tvárou v smere 

jazdy na sedadlo vozidla. 
2. Stlačte jedno zo sivých uvoľňovacích tlačidiel 03  

a zároveň ťahajte kolísku sedadla 02  čo najviac 
dopredu.
 NEBEZPEČENSTVO! Pri otváraní alebo zatváraní 
sa medzi kolísku sedadla 02  a základňu nesmie 
dostať žiadny predmet 06 .  Vy alebo Vaše dieťa by 
ste si mohli pricviknúť prsty a poraniť sa. 

3. Vytiahnite bezpečnostný pás sedadla vozidla a umiest-
nite ho medzi kolísku sedačky 02  a základňu sedačky 
06  cez dve dolné svetločervené vedenia pásu 04 .

 NEBEZPEČENSTVO! Zabezpečte, aby diagonál-
ny pás sedadla 21  a bedrový pás 22  ležali v oboch 
dolných svetločervených vedeniach pásu 04  a aby 
oba pásy neboli pretočené. 

4. Jazýček zámku zaistite v zámku sedadla vozidla 20  
počuteľným „KLIKNUTÍM“. 

5. Utiahnite oblasť diagonálneho pásu 21  silným pot-
iahnutím diagonálneho pásu 21  na opačnú stranu 
od zámku bezp. pásu vozidla. 

6. Jednou rukou uchopte kolísku sedačky 02  a zároveň 
druhou rukou po tiahnite sivú nastavovaciu páčku
05  dopredu. Kolísku sedačky zatlačte 02  proti 
základni sedačky 06  cez obe zaisťovacie polohy. 

 VAROVANIE! Aby ste predišli poraneniam, dajte 
ruku preč zo sivej nastavovacej páčky 05  len čo 
sa sedačka dostane do oboch zaisťovacích polôh. 

7. Kolísku sedačky zatlačte 02  oboma rukami proti 
základni sedačky 06 , až kým úplne nezapadne. 
 
 NEBEZPEČENSTVO! Dve červené bezpečnostné 
značenia na sivých uvoľňovacích tlačidlách nesmú 
byť viditeľné.

8. Vložte časť s diagonálnym pásom 21  do horného 
tmavočerveného vedenia pásu 01 . 

9. Pevným potiahnutím detskej autosedačky dopredu 
sa uistite, či je bezpečne upevnená. 

10. Postupujte podľa krokov uvedených v kapitole  
10.1 „NASTAVENIE OPIERKY HLAVY”.

11.  Postupujte podľa krokov uvedených v kapitole 
 10.2 „PRIPÚTANIE VÁŠHO DIEŤAŤA”. 

9.1 NASTAVENIE OPIERKY HLAVY

1. Uvoľnenie pásu 
Stlačte nastavovacie tlačidlo 13  a súčasne potiahnite 
pod vypchávkami na plecia 10 oba pásy na plecia 11  
dopredu.

Opierka hlavy 09  musí byť nastavená tak, aby vrchná 
časť výstelky ramenných popruhov bola na jednej 
úrovni s ramenami vášho dieťaťa.
Pokiaľ má vaše dieťa oblečené hrubé oblečenie, 
zrejme budete musieť zdvihnúť opierku hlavy, aby ste 
zaistili jej správnu polohu.

2. Nastavenie opierky hlavy pre:

KING II ATS / LS
1.  Posaďte dieťa do sedačky a skontrolujte výšku 

opierky hlavy 09 .
2.  Potiahnite/zatlačte nastavovací prvok opierky 

hlavy 07 , čím opierku hlavy posúvate hore a dole. 
3.  Postup opakujte, kým nebude opierka hlavy 09   

v správnej výške. 
 VAROVANIE! Ak je opierka hlavy umiestnená 

príliš nízko, môže to vážne ohroziť efektívnosť po-
pruhov a signalizačných systémov.

KING II 
1.   Potiahnite páčku nastavovača opierky hlavy 08   

na zadnej časti kolísky sedačky 02   
Opierka hlavy je teraz odomknutá.

2.  Odomknutý nastavovač opierky hlavy posuňte 09  
požadovaným smerom do správnej výšky. Len 
čo pustíte páčku nastavovača opierky hlavy 08 , 
opierka 09  zapadne. 

3.  Posaďte dieťa do sedačky a skontrolujte výšku 
opierky hlavy 09 . Postup opakujte, kým nebude 
opierka hlavy 09  v správnej výške.

Pre optimálne 5-bodové zapínanie popruhov a zaistenie bezpečnosti vášho 
dieťaťa je dôležité nastaviť opierku hlavy 09  do správnej výšky. 

Nastavenie výšky opierky hlavy, aby vyhovovala Vášmu dieťaťu:

Základňu detskej autosedačky KING II / ATS / LS môžete nastaviť do štyroch 
rôznych uhlov: 

všetok prach z lonovej 
časti a zabezpečíte, 
že popruhy budú na 
plocho a pohodlne 
nasadené.

1.  Otvorte zámok pásu 12  (stlačte červené tlačidlo).
2.  Stlačte nastavovacie tlačidlo 13  a súčasne  

potiahnite pod vypchávkami na plecia 11  oba pásy 
na plecia 10  dopredu.

3.  Posaďte dieťa do autosedačky.
4.  Skontrolujte správnu výšku opierky hlavy a v prípade 

potreby ju upravte [pozri vyššie]. 
5.  Skontrolujte, či chrbát dieťaťa prilieha plocho  

k opierke chrbta detskej autosedačky.
6.  Jazýčky zámku 23  vyberte z úchytky pásu 19 .
7.  Oba jazyky zámku bezpečnostného pásu 23  dajte 

k sebe a pred vsunutím do pracky postroja 12  ich 
spojte – malo by to počuteľne cvaknúť.

8.  Pritiahnite ramenné popruhy 11 , čím odstránite 

 NEBEZPEČENSTVO! Bedrové pásy 24  musia byť umiestnené  
čo najnižšie nad bedrami Vášho dieťaťa.

9. Vykonajte kroky z časti „9.3 ZAISTENIE VÁŠHO DIEŤAŤA” pre Váš 
konkrétny variant produktu.  

1.  Ťahajte nastavovací popruh 16 , kým nie je pás 
plochý a v blízkosti tela Vášho dieťaťa.

 VAROVANIE! Nastavovací popruh 16  ťahajte rovno 
dopredu (nie nahor ani nadol).

1.  Ťahajte nastavovací popruh 16 , kým sa svetelný 
ukazovateľ 14  nerozsvieti nazeleno a nezaznie 
počuteľné „kliknutie”, ktoré indikuje správne utiahnutie 
pásu. 

  TIP! Zelený svetelný ukazovateľ sa po niekoľkých  
sekundách automaticky vypne. 

2.  Postupujte podľa bezpečnostných pokynov v kapitole 
„8. INŠTALÁCIA DETSKEJ AUTOSEDAČKY“. 

9.3 ZAISTENIE VÁŠHO DIEŤAŤA

 VAROVANIE! Ťahajte nastavovací popruh 16  
rovno dopredu.

Čím pohodlnejšie sedí pás Vášmu dieťaťu, tým lepšie bude chránené. Preto nie 
je vhodné, aby malo pripútané dieťa hrubé oblečenie.

2.  Postupujte podľa bezpečnostných pokynov v kapi-
tole „8. INŠTALÁCIA DETSKEJ AUTOSEDAČKY" 

Čo robiť, keď svetelný ukazovateľ nesvieti nazeleno...
●  Skontrolujte, či je opierka hlavy nastavená správne podľa kapitoly  

9.1 „NASTAVENIE OPIERKY HLAVY”. 
● Uistite sa, či ste nastavovací pás potiahli dostatočnou silou.
● Batéria vo výrobku disponuje dlhou životnosťou a je zakázané ju vymieňať.
●  Ak sa Vám problém nepodarí vyriešiť hore uvedenými spôsobmi, obráťte sa  

na Vášho zástupcu servisu alebo na zákaznícky servis spoločnosti  
BRITAX RÖMER. 

Čo robiť, keď sa svetelný ukazovateľ vôbec nerozsvieti...
●  Skontrolujte, či je opierka hlavy správne nastavená podľa kapitoly  

„9.1 NASTAVENIE OPIERKY HLAVY”.
●  Skontrolujte, či sa v sedacej oblasti pod snímačom záťaže nenahromadili 

nečistoty alebo cudzie predmety.   
V prípade potreby oblasť vyčistte podľa opisu v kapitole 4 [strana I].

● Vymeňte obe batérie
● Uistite sa, či ste nastavovací pás potiahli dostatočnou silou.
Ak sa Vám problém nepodarí vyriešiť hore uvedenými spôsobmi, obráťte sa na 
Vášho zástupcu servisu alebo na zákaznícky servis spoločnosti BRITAX RÖMER. 

 Venujte svoj čas pozornému prečítaniu týchto pokynov a vždy ich majte 
poruke v priehradke na detskej sedačke, ktorá je na to určená 18 . Ak detskú 
autosedačku odovzdáte tretej osobe, musia k nej byť priložené aj bezpeč-
nostné pokyny.  

 NEBEZPEČENSTVO! Na ochranu Vášho dieťaťa:
•  KING II / ATS / LS používajte výhradne na zaistenie Vášho dieťaťa vo Vašom 

vozidle. Absolútne nie je vhodná ako sedačka alebo hračka v domácnosti. 
 •  V prípade nehody s rýchlosťou nárazu vyššou ako 10 km/hod. môže dôjsť k  

poškodeniu detskej autosedačky, pričom poškodenie nemusí byť ihneď zrejmé. 
V takom prípade musí byť detská autosedačka vymenená. Zlikvidujte ju správ-
nym spôsobom.

•  V prípade možného poškodenia nechajte Vašu detskú autosedačku skontrolo-
vať (napr. pri páde na zem).

•  Pravidelne kontrolujte všetky dôležité súčasti, či nie sú poškodené. Predovšet-
kým skontrolujte, či sú plne funkčné všetky mechanické časti.

•  Nikdy nemažte ani neolejujte súčasti detskej autosedačky.
• Nenechávajte Vaše dieťa na detskej autosedačke vo vozidle bez dozoru.
•  Vaše dieťa nechajte vstupovať do a vystupovať z vozidla len na strane  

chodníka.
•  Detskú autosedačku chráňte pred intenzívnym priamym slnečným žiarením, 

keď ju nepoužívate. Detská autosedačka sa pod vplyvom priameho slnečného 
žiarenia môže veľmi nahriať. Detská pokožka je citlivá a mohla by sa pritom 
poraniť.

•  Čím pohodlnejšie sedí pás na tele Vášho dieťaťa, tým lepšie bude Vaše dieťa 
chránené. Preto nie je vhodné, aby malo pripútané dieťa hrubé oblečenie. 

•  Počas dlhších jázd robte pravidelné prestávky, aby malo Vaše dieťa možnosť 
prebehnúť sa a pohrať.

•  Používanie na zadnom sedadle: Posuňte predné sedadlo dostatočne dopredu, 
aby nohy Vášho dieťaťa nemohli naraziť do operadla predného sedadla (zabrá-
nite tak poraneniu).

 NEBEZPEČENSTVO! Na ochranu posádky vozidla:
V prípade núdzového zastavenia alebo nehody môžu nezabezpečené osoby 
alebo predmety zapríčiniť poranenie posádky vozidla. Vždy skontrolujte, či...
•  operadlá sedadiel vozidla sú zablokované (t. j. je zapadnutá závora na sklop-

nom zadnom sedadle).
•  všetky ťažké predmety alebo predmety s ostrými krajmi vo vozidle  

(napr. na odkladacej poličke za zadnými sedadlami) sú zabezpečené.
• všetky osoby vo vozidle majú zapnuté bezpečnostné pásy.
•  detská bezpečnostná sedačka je vždy zabezpečená vo vozidle, aj keď  

na sedačke neprepravujete dieťa.
 VAROVANIE! Pre Vašu ochranu pri manipulácii s detskou autosedačkou:

• Detskú sedačku nikdy nepoužívajte voľne stojacu, ani na skúšobné sedenie.
•  Pri otváraní alebo zatváraní sa nesmie medzi kolísku sedačky 02  a základňu 

dostať žiadny predmet 06 . Vy alebo Vaše dieťa by ste si mohli pricviknúť prsty 
a poraniť sa.

•  Aby ste predišli poškodeniu, zabezpečte, aby sa detská autosedačka nezasekla 
medzi tvrdé predmety (dvere vozidla, vodiace lišty sedadla atď.).

•  Keď sa detská autosedačka práve nepoužíva, uskladnite ju na bezpečnom 
mieste. Na sedačku neklaďte ťažké predmety ani je neskladujte priamo pri 
zdrojoch tepla ani na priamom slnečnom žiarení.

• Pred uskladnením vždy vyberte batérie.
 POZOR! Na ochranu Vášho vozidla:

• Niektoré poťahy sedadiel vozidiel vyrobené z citlivejších materiálov (napr. velúr, 
koža atď.) môžu pri používaní detských sedačiek vykazovať stopy opotrebenia 
a potrhania. Na optimálnu ochranu Vašich poťahov sedadiel odporúčame použiť 
chránič sedadiel vozidla BRITAX RÖMER z programu nášho príslušenstva.

 NEBEZPEČENSTVO! Batérie pre produktový variant ATS:
• Batérie musí vymeniť dospelá osoba. • Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.  
• Používajte výhradne nové batérie rovnakého typu. • Používajte vždy len 2 ks  
1,5 voltových batérií typu AAA. • Nikdy nepoužívajte batérie, ktoré javia znaky 
vytekania. • Vyberte staré batérie a zlikvidujte ich v súlade s pokynmi na likvi-
dáciu batérií na str. I v kapitole 5. • Batérie nevystavujte príliš vysokým teplotám 
ani ohňu, nakoľko by mohli explodovať. • Kvôli nízkemu napätiu nepoužívajte 
dobíjateľné batérie. • Dodržiavajte varovanie uvedené na obale batérií.

6. BEZPEČNOSTNÉ POZNÁMKY 

STRANA II

7. NASTAVENIE UHLA 

Nastavenie uhla:
Nadvihnite nastavovaciu rukoväť 17  a potiahnite/
posuňte kolísku sedačky 02  do požadovanej polohy. 

 NEBEZPEČENSTVO! Kolíska sedačky 02  musí 
bezpečne zapadnúť bez ohľadu na jej polohu.  
Potiahnutím za kolísku sedačky 02  skontrolujte,  
či bezpečne zapadla.

 TIP! Uhol kolísky 02  môžete zmeniť aj keď dieťa 
sedí v autosedačke. 

 Pre bezpečnosť Vášho dieťaťa, pred každou jazdou vo vozidle 
skontrolujte, či...

 ► detská autosedačka je bezpečne upevnená;
 ► kolíska sedadla 02  a základňa 06  sú plne zaistené. Obe bezpečnostné 
značenia na sivých uvoľňovacích tlačidlách 03  nesmú byť viditeľné. 
 ►diagonálny 21  a bedrový pás sedadla 22  prechádzajú na oboch stranách 
cez dolné svetločervené vedenia pásov 04 ,
 ►diagonálny pás 21  prechádza cez horné tmavočervené vedenie pásu 01 ,
 ►diagonálny 21  a bedrový pás sú 22  dotiahnuté natesno a nie sú 
pretočené,
 ►zámok bezp. pásu vozidla 20  nie je umiestnený medzi dolnými 
svetločervenými vedeniami pásu 04  detskej autosedačky.
 ►opierka hlavy je správne nastavená, 
 ►5-bodový bezp. pás detskej autosedačky pohodlne ale PEVNE obopína 
Vaše dieťa,
 ►popruhy 5-bodového pásu nie sú pretočené,
 ► jazýčky zámku 23  sú zapadnuté do zámku pásu 12 . 

  NEBEZPEČENSTVO! Ak sa Vaše dieťa pokúša otvoriť zámok pásu vozidla 
20  alebo zámok 5-bodového bezpečnostného pásu sedačky 12  , zastavte 
ihneď ako to bude bezpečné. Skontrolujte, či je detská autosedačka správne 
upevnená a zabezpečte, aby bolo Vaše dieťa správne zaistené. Vysvetlite 
svojmu dieťaťu nebezpečenstvá súvisiace s jeho konaním.

ODISTENIE VÁŠHO DIEŤAŤA A VYBRATIE SEDAČKY:
Pre odistenie Vášho dieťaťa alebo vybratie detskej autosedačky postupujte 
podľa krokov v časti 5 „DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA” [STRANA I]
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