
Teisingai sureguliuota galvos atrama 07  užtikrina optimalią sau-
gos kėdutėje sėdinčio jūsų vaiko apsaugą:
galvos atrama 07  turi būti sureguliuota taip, kad pečių diržai 
08  būtų jūsų vaiko pečių lygyje arba truputį aukščiau.

  ĮSPĖJIMAS! Pečių diržai 08  neturi būti už vaiko nugaros, 
ausų lygyje arba virš jų.

 
Pečių diržai reguliuojami tokiu būdu:
1.  Visiškai atlaisvinkite vaiko kėdutės 38  5 taškų saugos 

diržus .
Vaiko kėdutės nugarėlėje:
2.  paspauskite pečių diržo aukščio reguliatoriaus mygtuką 10 , 

esantį ant kėdutės nugarėlės karkaso ir palenkite pečių diržo 
reguliatorių 10  į save.

3.  Patraukite pečių diržo aukščio reguliatorių 10  ir nustatykite 
reikiamą pečių diržų 08  aukštį. Pasirinkę tinkamiausią jūsų 
vaikui aukštį, atleisdami mygtuką užfiksuokite reguliatorių.

Teisingai sureguliuota galvos atrama 07  užtikrina optimalią 
įstrižo saugos diržo dalies 11  padėtį ir garantuoja maksimalią 
jūsų vaiko apsaugą.
Galvos atrama 07  turi būti sureguliuota taip, kad tarp galvos 
atramos 07  ir jūsų vaiko pečių būtų dviejų pirštų tarpas.

Galvos atramos aukštis reguliuojamas tokiu būdu:
1.  suspauskite reguliavimo rankenėlę 12 , esančią už galvos 

atramos 07  .
Galvos atrama atsirakina.
2.  Atrakintą galvos atramą 07  galite iškelti iki norimo aukščio. 

Kai tik paleisite reguliavimo rankenėlę 12 , galvos atrama 
07  užsifiksuos.

3.  Pastatykite vaiko kėdutę ant automobilio sėdynės.
4.  Pasodinkite savo vaiką į kėdutę ir patikrinkite aukštį. 

Pakartokite veiksmą, kol galvos atrama 07  bus tinkama-
me aukštyje. Jeigu galvos atramai 07  esant žemiausioje 
padėtyje ji vis dar yra per aukštai, papildomai galima sure-
guliuoti pečių diržų aukštį 10 , kaip paaiškinta 5.2 skyriuje

5.3  Galvos atramos reguliavimas tvirtinant transporto 
priemonės diržą

1.  Jei jūsų automobilio standartinėje įrangoje nėra numatyti 
ISOFIX tvirtinimo nukreipikliai, pritvirtinkite du tvirtinimo 
nukreipiklius 02 , kurie yra pridėti kardu su kėdute* ilgesne 
dalimi į viršų prie jūsų automobilyje esančių ISOFIX sujun-
gimo taškų 01 .

PATARIMAS: ISOFIX sujungimo taškai yra tarp automobilio 
sėdynės ir nugaros atlošo.
2.  škelkite automobilio sėdynės galvos atlošą iki pačios 

aukščiausios padėties.
3.  Tempdami už pilko audinio kilpos 03 , ištraukite abidvi 

tvirtinimo rankenėles 15 , kol išgirsite spragtelėjimą. 
 
 

4.  Iš abiejų kėdutės pusių vienu metu paspauskite žalią 
saugos mygtuką 04  ir raudoną atleidimo mygtuką 05  ir 
nuimkite jungiamosios dalies apsaugą 06 .

*Tvirtinimo nukreipikliai palengvina vaiko kėdutės tvirtinimą prie ISOFIX sujungimo taškų ir 
saugo sėdynių apmušalus. Kai kėdutė nenaudojama, juos reikėtų nuimti ir laikyti saugioje 
vietoje. Automobiliuose su atlenkiamomis sėdynėmis, tvirtinimo nukreipiklius reikia nuimti 
prieš atlenkiant sėdynę.
Dažniausiai pasitaikančių problemų priežastis yra ant tvirtinimo nukreipiklių ar kabliukų 
susikaupę nešvarumai, ar ten patekę pašaliniai objektai. Problemas išspręsite išvalę 
nešvarumus ir pašalinę pašalinius objektus.

5. PARUOŠIAMASIS DARBAS 

5.1 Parenkite ISOFIX 

5.2  Galvos atramos reguliavimas 5 taškų saugos diržų 
sistema

Iš pradžių perskaitykite prašom 6 skyriuje pateiktą informaciją apie pageidaujamą monta-
vimo būdą.
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 Tam, kad jūsų vaikas būtų saugus, prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, ar...
 ►vaiko saugos kėdutė ISOFIT tvirtinimo rankenėlėmis 15  iš abiejų pusių sujungta su 
ISOFIT sujungimo taškais 01  ir ar abu saugos mygtukai 04  yra visiškai žali,
 ►vaikiška automobilinė kėdutė tvirtai sumontuota automobilyje,
 ►diržas nėra susisukęs,
 ►virš automobilio sėdynės atlošo esantis „Top Tether“ tvirtinimo diržas 13  yra tvirtai 
įtemptas, o įtempimo indikatorius 18  – žalias,
 ► įstrižas diržas prispaustas tik fiksatoriumi, esančiu kitoje sėdynės pusėje, priešais 
saugos diržo sagtį,
 ►vaikiškos automobilinės kėdutės diržų juostos prigludusios prie kūno, bet nevaržo 
vaiko, 
 ►pečių diržai 08  sureguliuoti tinkamai, o juostos nėra susisukusios,
 ►pečių apsaugos 19  yra tame pačiame aukštyje, kaip ir vaiko pečiai,
 ►diržų užraktai 20  užfiksuoti diržų sagtyje 21 ,
 ►Automobilio diržas 22  bus užfiksuotas sagtyje 25 , jei jis bus teisingai įtemptas.
 Įspėjimas: jei vaikas bandys nuspausti saugos mygtukus 04  arba atsegti diržų sagtį 
21 , nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar kėdutė yra tinkamai pritvirtinta ir prisekite 
savo vaiką. Papasakokite savo vaikui apie gresiančius pavojus.

6.  Suimkite vaiko saugos kėdutę ir abiem rankomis įstumkite 
tvirtinimo rankenėles 15  į tvirtinimo nukreipiklius 02 , kol 
tvirtinimo rankenėlės užsifiksuos iš abiejų pusių.  
Turėtumėte iš abiejų pusių pamatyti žalią saugos mygtuką 
04 .

  ĮSPĖJIMAS! Tvirtinimo rankenėlės įstatytos teisingai, jeigu  
abu saugos mygtukai 04  yra visiškai žali.

1.  Įsitikinkite, kad vaikiškos automobilinės kėdutės penkių taškų 
saugos diržų sistema išmontuota tinkamai (žr. 9 skyrių).

2.  Laikykitės 5.1 skyriuje nurodytų veiksmų
3.  Laikykitės 5.3 skyriuje nurodytų veiksmų
4.  Ištraukite „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13  iš kėdutės kišenės 

14  ir nuleiskite jį.
5.  Pastatykite vaikišką automobilinę kėdutę ant transporto 

priemonės sėdynės automobilio važiavimo kryptimi.

7.  Prispauskite vaiko kėdutę prie atlošo, vienoda jėga stumdami 
iš abiejų pusių.

8.  Pajudinkite vaiko kėdutę ir įsitikinkite ar ji saugiai pritvirtin-
ta. Dar kartą patikrinkite, 04  ar abu saugos mygtukai yra 
visiškai žali

13. Pasodinkite savo vaiką į kėdutę.
14. Ištempkite automobilio saugos diržą ir perjuoskite juo savo 

vaiką iki automobilio saugos diržo sagties 29 .

 ĮSPĖJIMAS! Nesusukite diržo.
15. Užfiksuokite saugos diržo liežuvėlį automobilio sagtyje. 29  

Pasigirs SPRAGTELĖJIMAS!

16. Įstatykite įstrižinio diržo dalį 11  ir juosmens diržo dalį 28  į po 
rankos atrama kėdutėje esantį šviesiai raudonai pažymėtą 
diržo kreipiklį 29  toje pusėje, 23  kurioje yra saugos diržo 
sagtis .
  ĮSPĖJIMAS! Automobilio saugos diržo sagtis 29  neturi būti 
tarp šviesiai raudonai pažymėto diržo kreipiklio 23  ir rankos 
atramos.

17. Įstatykite juosmens diržo dalį 28  į kitoje kėdutės pusėje 
esantį šviesiai raudonai pažymėtą diržo kreipiklį 23 .
  ĮSPĖJIMAS! Juosmens diržo dalis 28  turi būti iš abiejų 
pusių, kuo žemiau jūsų vaiko klubų

18. Įstatykite įstrižinio diržo dalį 11  į tamsiai raudonai pažymėtą 
galvos atramos diržo laikiklį 30 , kol diržas užsifiksuos 
laikiklyje 07 . Įsitikinkite, kad diržas 30  nėra susisukęs.

Patarimas! Jei kėdutės atlošas 31  uždengia diržo laikiklį 30 , 
galite kilstelėti galvos atramą 07  . Dabar be vargo galėsite įstatyti 
įstrižinio diržo dalį 11  į laikiklį. Nuleiskite galvos atramą 07  iki 
reikiamo aukščio, kaip tai nurodyta 5.3 punkte.

19. Įsitikinkite, kad įstrižinio diržo dalis 11  eina per jūsų vaiko 
petikaulį, o ne priešais jį, ar jo kaklą.

Patarimas! Galvos atramos 07  aukštį galima pareguliuoti ir 
automobilyje.

  ĮSPĖJIMAS! Įstrižinio diržo dalis 11  turi būti nukreipta įstrižai 
galui. Diržo kryptį galite pakoreguoti reguliuojamu automobi-
lio diržo kreiptuvu.

  ĮSPĖJIMAS! Įstrižinio diržo dalis 11  negali būti pasvirusi į 
priekį, automobilio diržo kreiptuvo link. 
Tokiu atveju, vaiko kėdutę tvirtinkite tik ant galinės sėdynės.

 Tam, kad jūsų vaikas būtų saugus, prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, ar...
 ►vaiko saugos kėdutė ISOFIT tvirtinimo rankenėlėmis 15  iš abiejų pusių sujungta su 
ISOFIT sujungimo taškais 01  ir ar abu saugos mygtukai 04  yra visiškai žali;
 ►vaiko saugos kėdutė pritvirtinta saugiai,
 ►virš automobilio sėdynės atlošo esantis „Top Tether“ tvirtinimo diržas 13  yra tvirtai 
įtemptas, o įtempimo indikatorius 18  – žalias;
 ► juosmens diržo dalis 28  iš abiejų kėdutės pusių įstatyta į šviesiai raudonai pažymėtus 
diržo kreipiklius 23 ,
 ► įstrižinio diržo dalis 11  toje pusėje, kurioje yra saugos diržo sagtis 29 , taip pat įstatyta 
ir į kėdutėje esantį šviesiai raudonai pažymėtą diržo kreipiklį 23 ,
 ► įstrižinio diržo dalis 11  įstatyta į tamsiai raudonai pažymėtą galvos atramos diržo 
laikiklį 30 ,
 ► įstrižinio diržo dalis 11  yra nukreipta įstrižai galui,
 ► juostos įsitempusios ir nesusisukusios,
 ►automobilio saugos diržo sagtis 29  nėra tarp šviesiai raudonai pažymėto diržo kreipik-
lio 23  ir kėdutės rankos atramos.
  ĮSPĖJIMAS! jei vaikas bandys nuspausti saugos mygtukus 04  arba atsegti diržų 
sagtį 21 , nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar kėdutė yra tinkamai pritvirtinta ir 
prisekite savo vaiką. Papasakokite savo vaikui apie gresiančius pavojus.

2 GRUPĖ (15–25 kg)
3 GRUPĖ (22–36 kg)
Su ISOFIT + „Top Tether“ + automobilio 
saugos diržu 

B

Norėdami iškelti vaikišką automobilinę kėdutę, laikykitės 8 skyriuje 
nurodytų veiksmų.
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7.  Prispauskite vaiko kėdutę prie atlošo, vienoda jėga stumda-
mi iš abiejų pusių.

8.  Pajudinkite vaiko kėdutę ir įsitikinkite ar ji saugiai pritvirtinta. 
Dar kartą patikrinkite, 04  ar abu saugos mygtukai yra visiškai 
žali.

6.  Suimkite vaiko saugos kėdutę ir abiem rankomis įstumkite 
tvirtinimo rankenėles 15  į tvirtinimo nukreipiklius 02 , kol 
tvirtinimo rankenėlės užsifiksuos iš abiejų pusių. Turėtumėte 
iš abiejų pusių pamatyti žalią saugos mygtuką 04 .
  ĮSPĖJIMAS! Tvirtinimo rankenėlės įstatytos teisingai, jeigu  
abu saugos mygtukai 04  yra visiškai žali.

1.  Įsitikinkite, kad 5 taškų saugos diržų sistema įrengta tink-
amai (žr. 10 skyrių).

2.  Laikykitės 5.1 skyriuje nurodytų veiksmų
3.  Laikykitės 5.2 skyriuje nurodytų veiksmų
4.  Ištraukite „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13  iš kėdutės kišenės 

14  ir nuleiskite jį.
5.  Pastatykite vaikišką automobilinę kėdutę ant transporto 

priemonės sėdynės automobilio važiavimo kryptimi. 

1 GRUPĖ (9–18 kg) 
2 GRUPĖ (15–25 kg) 
Su ISOFIX + „Top Tether“ + automobilio saugos diržu + 
5 taškų saugos diržų sistema

A

6. MONTAVIMAS
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9.  Ištempkite automobilio saugos diržą 22  ir perkiškite jį 
per vaikiškos automobilinės kėdutės diržų kreipiklius 23 . 
Įsitikinkite, kad diržas nėra susisukęs.

10. Saugos diržo liežuvėliui užsifiksavus automobilio sagtyje 29 , 
pasigirs garsus spragtelėjimas.

11. Kitoje sėdynės pusėje, priešais saugos diržo sagtį, nuleis-
kite prispaudimo svirtį 24  ir įstatykite įstrižai einantį diržą į 
diržo fiksatorių 25 .

12. Prispauskite vaikišką automobilinę kėdutę pasinaudodami 
savo kūno jėga (įremdami kelį į kėdutę). Tuo pat metu stipri-
ai įtempdami patraukite įstrižinį diržą (neatleiskite) ir pasukite 
svirtį 24  aukštyn, iki ji užsifiksuos.

13. Nebespauskite vaikiškos kėdutės ir iš naujo patempkite 
diržus, įstrižai tempdami diržą su įtempiklio užraktu 25  .

14. Paimkite „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13  ir spustelėkite 
metalinį liežuvėlį 16  , kad atlaisvintumėte juostą. Tuomet, 
suėmę „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13  už laikiklio su kabli-
uku 17  , tempkite, kol jis taps V formos.

15. „Top Tether“ tvirtinimo diržas 13  turi eiti iš kairės ir dešinės 
automobilio sėdynės galvos atramos pusės.

16. Kabliuku pritvirtinkite laikiklį 17  prie „Top Tether“ diržo tvirtini-
mo ąselės, kaip nurodyta jūsų automobilio gamintojo žinyne.
 ĮSPĖJIMAS! Nesekite „Top Tether“ diržo prie kabliuko, skirto 
bagažui tvirtini. Apžiūrėkite savo automobilį ir suraskite šį 

ženklą: 

17. „Top Tether“ tvirtinimo diržui įtempti 13 , per metalinį liežuvėlį 
patraukite už laisvo diržo galo 16 . Tą patį padarykite abejose 
pusėse. „Top Tether“ tvirtinimo diržas įtemptas teisingai, jeigu 
žalias įtempimo indikatorius 18  yra išlindę 1 cm.

18. Vadovaukitės skyriuje pateiktomis instrukcijomis, vaiko 
prisegimas 5 taškų saugos diržų sistema.
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VAIKO PRISEGIMAS PENKIŲ TAŠKŲ SAUGOS DIRŽŲ 
SISTEMA
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7. PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS
 

 Jei norite, kad vaiko kėdutė užtikrintų maksimalią apsaugą:
 ► Įvykus avarijai, jei greitis susidūrimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, vaiko kėdutė galėjo 
būti pažeista, nors pradžioje apgadinimų gali ir nesimatyti. Tokiu atveju kėdutę reikėtų 
pakeisti.  
Prašome išmesti seną kėdutę laikantis atitinkamų reikalavimų. 

 ►Nuolat patikrinkite, ar svarbiausios kėdutės detalės nėra pažeistos. Ypač atkreipkite 
dėmesį į mechaninius komponentus. Jie turi veikti nepriekaištingai.
 ►Siekdami išvengti žalos, įsitikinkite, kad vaiko kėdutė nebūtų įstrigusi tarp kietų objektų 
(automobilio durelių, sėdynių bėgių ir t.t.).
 ►Visada patikrinkite vaiko kėdutę, jei ji buvo pažeista (t.y., nukritusi).
 ►Niekada nesutepkite vaiko kėdutės dalių.
 ►Norint tinkamai apsaugoti savo vaiką, svarbu, kad ADVANSAFIX pritvirtintumėte ir 
naudotumėte tiksliai taip, kaip aprašyta šioje naudojimosi instrukcijoje.

Pakuotės išmetimas Konteineris kartonui

Apdangalas Buitinės atliekos, terminė utilizacija

Plastikinės dalys Į atitinkamai pažymėtus konteinerius

Metalinės dalys Konteineris metalui

Diržų juostos Konteineris poliesteriui

Sagtys ir užraktai Buitinės atliekos

8. VAIKO KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS
  ĮSPĖJIMAS! išimkite vaiko kėdutę iš automobilio. Vaiko kėdutės negalima vežioti 
automobilyje, jei ji nėra tinkamai pritvirtinta. 

1 ir 2 grupė (ISOFIT, automobilio saugos diržas ir „Top Tether“)
1.  Nuo ISOFIX jungties kėdutę atjungsite vienu metu paspaudę žalią saugos ir raudoną 

atleidimo mygtukus. Iš pradžių vienoje pusėje, po to kitoje.
2.  Atsekite automobilio saugos diržo sagtį ir paėmę įstrižinį diržą trūktelėkite jį. Šis 

veiksmas atrakins vidinį įtempiklio užraktą ir dabar galėsite lengvai ištraukti diržą.
3.  Norėdami atjungti „Top Tether“ tvirtinimą, kilstelėję metalinį liežuvėlį, atlaisvinkite diržą. 

Po to nuo tvirtinimo ąselės nuimkite laikiklį su kabliuku.
4.  Pastumkite ISOFIT tvirtinimo rankenėles link kėdutės karkaso ir ant ISOFIX tvirtinimo 

taškų uždėkite jungiamosios dalies apsaugą. 
2 ir 3 grupė (ISOFIT ir „Top Tether“)
1.  Prisegant vaikišką automobilinę kėdutę, atleiskite automobilio saugos diržo sagtį.
2.  Nuo ISOFIX jungties kėdutę atjungsite vienu metu paspaudę žalią saugos ir raudoną 

atleidimo mygtukus. Iš pradžių vienoje pusėje, po to kitoje.
3.  Norėdami atjungti „Top Tether“ tvirtinimą, kilstelėję metalinį liežuvėlį, atlaisvinkite 

diržą. Po to nuo tvirtinimo ąselės nuimkite laikiklį su kabliuku.
4.  Pastumkite ISOFIT tvirtinimo rankenėles link kėdutės karkaso ir ant ISOFIX tvirtinimo 

taškų uždėkite jungiamosios dalies apsaugą
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4.  Įsitikinkite, kad jūsų vaiko nu-
gara yra tiesiai atremta į saugos 
kėdutę.

5.  Sujunkite abudu diržų užraktus 
20 , prieš įkišdami juos į diržų 
sagtį. 21  Turėtumėte išgirsti 
spragtelėjimą.

6.  Patraukite pečių diržus 11 , kad diržai nekabėtų, bet būtų 
gerai prigludę ir tiesūs. 

7.  Patraukite už reguliuojančio dirželio 09 , kol diržai išsitiesins ir 
priglus prie jūsų vaiko kūno.
  ĮSPĖJIMAS! Patraukite reguliavimo dirželį 09  tiesiai (ne į 
viršų ir ne žemyn).

  ĮSPĖJIMAS! Juosmens diržai 27  turi būti kuo žemiau ant 
jūsų vaiko klubų.

8.  Patraukite žemyn pečių apsaugas 19  , kad jie būtų tinkamoje 
padėtyje. 

1.  Atsekite diržų sagtį 21  (nuspauskite raudoną mygtuką)
2.  Paspauskite reguliatoriaus mygtuką 26  ir tuo pat metu 

patraukite abudu pečių diržus 08  į priekį. Netraukite už pečių 
apsaugų 19  .

3.  Pasodinkite savo vaiką į kėdutę.

Kuo glaudžiau diržai apjuos jūsų vaiko kūną, tuo saugesnis jis bus. Todėl stenkitės, kad po 
diržu esantys vaiko drabužiai nebūtų stori.

Norėdami iškelti vaikišką automobilinę kėdutę, laikykitės 8 skyriuje 
nurodytų veiksmų.

9.  Paimkite „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13  ir spustelėkite 
metalinį liežuvėlį 16  , kad atlaisvintumėte juostą. Tuomet, 
suėmę „Top Tether“ tvirtinimo diržą 13  už laikiklio su kabliuku 
17  , tempkite, kol jis taps V formos.

10. „Top Tether“ tvirtinimo diržas 13  turi eiti iš kairės ir dešinės 
automobilio sėdynės galvos atramos pusės.

11. Kabliuku pritvirtinkite laikiklį 17  prie „Top Tether“ diržo tvirtini-
mo ąselės, kaip nurodyta jūsų automobilio gamintojo žinyne.
 ĮSPĖJIMAS! Nesekite „Top Tether“ diržo prie kabliuko, skirto 
bagažui tvirtini. Apžiūrėkite savo automobilį ir suraskite šį 

ženklą: 

12. „Top Tether“ tvirtinimo diržui įtempti 13 , per metalinį liežuvėlį 
patraukite už laisvo diržo galo 16 . Tą patį padarykite abejose 
pusėse. „Top Tether“ tvirtinimo diržas įtemptas teisingai, jeigu 
žalias įtempimo indikatorius 18  yra išlindę 1 cm.
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4. PRIEŽIŪRA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS
Diržų sagties priežiūra 
Jūsų vaiko saugumas tiesiogiai priklauso nuo nepriekaištingai veikiančios diržų sagties. 
Diržo sagties sutrikimai dažniausiai atsiranda dėl susikaupusių nešvarumų ar pašalinių 
objektų. Sutrikimai gali būti tokie:
• nuspaudus raudoną atleidimo mygtuką, diržų užraktai išstumiami lėtai.
•  Diržų užraktai neužsifiksuoja sagtyje (t.y., jie išstumiami atgal, kai bandote juos 

užfiksuoti).
• Diržų užraktai įsistumia be aiškiai girdimo spragtelėjimo.
• Diržų užraktai sunkiai įsistumia (juntamas pasipriešinimas).
• Sagtis atsidaro tik labai stipriai spaudžiant.

Problemų sprendimo būdai 
Nuplaukite diržų sagtį, kad ji vėl funkcionuotų tinkamai:

Diržų sagties valymas

1.  Atsekite diržų sagtį 21  (nuspauskite raudoną mygtuką).
2.  Atplėškite tarpkojo pagalvėlės 32  užsegimo lipduką ir nuimkite pagalvėlę nuo apdan-

galo.
3.  Atloškite kėdutės karkasą atgal 
4.  Suimkite metalinę plokštelę 33  iš apačios ir pakreipkite ją į vertikalią padėtį
5.  Perkiškite metalinę plokštelę 33  per angą 34  
6.  Nuimkite diržų sagtį 21  
7.  Trumpiausiai valandai pamerkite diržų sagtį 21  į šilto vandens ir ploviklio tirpalą. Po 

to išskalaukite ir gerai išdžiovinkite.

Valymas

  PERSPĖJIMAS Prašome naudoti tik autentiškus „Britax“ papildomus kėdutės 
apdangalus, kadangi apdangalai yra neatsiejama vaiko saugos kėdutės dalis, 
užtikrinanti nepriekaištingą sistemos darbą. Papildomų kėdutės apdangalų galite 
įsigyti įgaliotojo atstovo prekybos vietose.

 ĮSPĖJIMAS! Negalima naudoti vaiko kėdutės be apdangalo.
•  Apdangalą galima nuimti ir skalbti švelniais plovikliais švelniems audiniams skirta skalbi-

mo mašinos programa (30 °C). Prašome laikytis apdangalo skalbimo etiketėje pateiktų 
instrukcijų.

•  Plastikines dalis galite išvalyti muiluotu vandeniu. Nenaudokite ėsdinančių valymo 
priemonių (tokių kaip tirpiklis).

• Diržų juostas galite išplauti šiltame muiluotame vandenyje.

 ĮSPĖJIMAS! Nuo diržų juostų niekada nenuiminėkite diržų užraktų 20 .
• Pečių apsaugas galima plauti drungname muiluotame vandenyje.

Apdangalo nuėmimas

A) Galvos atrama
1.  Iškelkite automobilio sėdynės galvos atlošą iki pačios aukščiausios padėties.

2.  Atkabinkite elastingas apdangalo 35  kilputes nuo kabliukų, esančių galvos atramos 
nugaroje, ir nuimkite apdangalą nuo galvos atramos.

B) Apdangalas 
1.  Atkabinkite kilputes apačioje.
2.  Atkabinkite kilputes viršutinėje sėdynės dalyje. 
3.  Atkabinkite elastingas kilpas iš abiejų diržo nukreipiklių pusių.
4.  Atsekite du plastikinius užsegimus uždangalo užpakalinėje dalyje.
5.  Nuimkite apdangalą.

Apdangalo užvilkimas:
pakartokite visus veiksmus atbuline tvarka.

 ĮSPĖJIMAS! Niekada nenaudokite apsauginės vaiko kėdutės A padėtyje be tink-
amai įrengtų diržų. Įsitikinkite, kad metalinė plokštelė 33  yra tinkamai pritvirtinta.

 ĮSPĖJIMAS! Patikrinkite, kad diržų juostos nebūtų susisukusios ir eitų per tam 
skirtas apdangalo išpjovas.

33

3421 32

35

2. NAUDOJIMAS AUTOMOBILYJE 
Prašome laikytis visų jūsų automobilio žinyne pateiktų vaiko saugos sistemų 
instrukcijų. 

Kėdutę galima naudoti visuose automobiliuose, kuriuose yra sumontuoti ISOFIX ir 
„Top Tether“ inkariniai tvirtinimo taškai, arba 3 taškų saugos diržų sistema (žr. są-
rašą). Daugiau informacijos apie ISOFIX ir „Top Tether“ inkarinius tvirtinimo taškus 
arba 3 taškų saugos diržų sistemos sumontavimą rasite savo automobilio žinyne. 
Taip pat savo automobilio žinyne susiraskite informaciją apie gamintojo patvirtin-
tas sėdynes, ant kurių galite montuoti vaiko saugos kėdutes, kurių svorio grupės 
yra: 9–18 kg, 15–25 kg, 22–36 kg. 

Vaiko kėdutę galima naudoti:

Važiavimo kryptimi. Taip

Prieš važiavimo kryptį. Ne 1)

su 2 saugos taškų diržų sistema (automobilio saugos diržu) NE

Ant sėdynių, kuriose įrengtos:
ISOFIX jungtys (tarp sėdynės pagrindo ir atlošo) ir „Top Tet-
her“ inkariniai tvirtinimo taškai (pvz., grindyse ar už sėdynės 
atramos) ir 3 taškų saugos diržai (automobilio saugos diržai)

Taip 2) 3)

(Laikykitės prašom jūsų šalyje galiojančių nurodymų)

1) Kėdutę galima montuoti ant sėdynės, įrengtos priešinga važiavimo kryptimi (pvz., mi-
nivene ar mikroautobuse) tik tokiu atveju, jei gamintojo patvirtinimu sėdyne gali naudotis 
suaugęs žmogus. Sėdynė turi būti pastatyta taip, kad jos nepasiektų išsiskleidžianti 
saugos oro pagalvė.

2) Saugos diržas turi atitikti ECE R 16 arba panašų standartą (ant diržo turi būti etiketė 
su apskritime esančiu simboliu „E“ arba „e“).

3) Jei automobilyje sumontuota priekinė saugos oro pagalvė: atitraukite keleivio sėdynę į 
galą ir vadovaukitės automobilio žinyne esančiomis instrukcijomis.

1. BENDROS SAUGOS TAISYKLĖS  

  Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Visada turėkite ją po ranka ir 
laikykite jai skirtoje kėdutės kišenėje.

 Automobilyje esantiems žmonėms apsaugoti
Priverstinio sustojimo ar auto įvykio metu, tinkamai neprisisegę žmonės ar 
nepritvirtinti daiktai gali sužaloti kitus automobilyje esančius žmones. Dėl šios 
priežasties visada patikrinkite, ar:
•   automobilio sėdynių atlošai yra užfiksuoti (pvz., susilenkiančios galinės 

sėdynės užraktas užfiksuotas).
•  Automobilyje saugiai pritvirtinti visi sunkūs arba turintys aštrių kampų daiktai 

(pvz., esantys ant bagažinės lentynos). 
•  Visi automobilyje esantys keleiviai yra prisisegę saugos diržus.
•  Vaiko saugos kėdutė automobilyje visuomet pritvirtinta ISOFIX ir „Top Tether“ 

tvirtinimo jungtimis arba 3 taškų saugos diržų sistema (automobilio saugos 
diržu) netgi tuomet, kai kėdutėje nesėdi vaikas.

 Tam, kad jūsų vaikas būtų apsaugotas 
•  Kuo glaudžiau diržai apjuos jūsų vaiko kūną, tuo saugesnis jis bus.
•  Niekada nepalikite automobilyje vaiko, esančio saugos kėdutėje, be priežiūros.
•  Naudojimas ant galinės sėdynės: 

Pastumkite į priekį priekinę sėdynę, kad vaiko pėdos nesiliestų su priekinės 
sėdynės atlošu (vengiant sužeidimų).

•  Veikiama tiesioginių saulės spindulių, vaiko saugos kėdutė gali įkaisti. 
Įspėjimas: vaikų oda yra jautri, todėl jis gali dėl to patirti sužalojimų. Esant 
tiesioginiams saulės spinduliams, apsaugokite nuo jų vaiko saugos kėdutę.

•  Įlaipinkite ir išlaipinkite savo vaiką iš automobilio tik iš šaligatvio pusės.
•  Ilgesnių kelionių metų trumpam sustokite ir leiskite savo vaikui pabėgioti ir 

pažaisti.

 Automobilio apsaugai
Ant kai kurių automobilių sėdynių uždangalų, pagamintų iš ne tokių atsparių 
medžiagų (pvz., veliūro, odos, ir t.t.), naudojant vaiko kėdutes gali atsirasti 
dėvėjimosi žymių. Optimaliai jūsų sėdynių uždangalų apsaugai rekomenduo-
jame naudoti BRITAX automobilių sėdynių apsaugą, kurią galite įsigyti iš mūsų 
siūlomų priedų asortimento.

3. PATVIRTINIMAS 

„BRITAX“
apsauginė vaiko 

kėdutė

Išbandyta ir patvirtinta 
pagal ECE* R 44/04

Grupė Kūno svoris

ADVANSAFIX 1 nuo 9 iki 18 kg

2 nuo 15 iki 25 kg

3 nuo 22 iki 36 kg

Vaiko saugos kėdutė sukurta, išbandyta ir patvirtinta pagal Europos vaikų saugos įrangos 
(ECE R 44/04) standartus. Patikrinimo ženklas „E“ (apskritime) ir garantijos numeris yra 
oranžiniame garantiniame lipduke (lipdukas priklijuotas prie vaiko saugos kėdutės).
• Garantija negalios, jei kokiu nors būdu modifikuosite vaiko saugos kėdutę.
•  ADVANSAFIX vaiko saugos kėdutė turi būti naudojama tik saugiame automobilyje. 

Negalima jos naudoti namuose kaip paprastos kėdutės ar žaislo.

Galimas sužeidimų pavojus, atliekant neleistinus pakeitimus!
Neleistini techniniai pakeitimai gali sumažinti arba visiškai panaikinti apsauginės vaiko 
kėdutės savybės.
• Neatlikite jokių apsauginės vaiko kėdutės pakeitimų.
• Naudokite kėdutę tik kaip aprašyta šioje naudojimosi instrukcijoje.

The ADVANSAFIX gali būti tvirtinama keliais būdais. Šioje lentelėje pateikiam montavimo 
būdai atitinkamoms grupėms:

Grupė Montavimo būdas Vaiko sodinimas Naudojimo 
instrukcijos 

skyrius

1 (9-18 kg) ISOFIT + „Top Tether“ + 

automobilio saugos diržu 
su penkių taškų sau-

gos diržų sistema
A

2 (15–25 kg) ISOFIT + „Top Tether“ + 
automobilio saugos diržu

su penkių taškų sau-
gos diržų sistema

A

2 (15–25 kg) ISOFIT + „Top Tether“ Automobilio saugos 
diržas

B

3 (22–36 kg) ISOFIT + „Top Tether“ Automobilio saugos 
diržas

B

1.  Suspauskitę reguliavimo rankenėlę 12 , esančią už galvos atramos 07  galo, ir 
nuleiskite galvos atramą į žemiausią padėtį.

2.  Atleiskite reguliavimo rankenėlę 12  ir užfiksuokite šią padėtį.
3.  Pakelkite apatinę galvos apdangalo dalį į viršų ir uždėkite ant galvos atramos
4.  Atsekite kairę ir dešinę sagas, esančias apatinėje apdangalo 43  dalyje ir nuleiski-

te jį ant sėdimosios dalies. 
5.  Iš dėtuvės išimkite pečių diržus 08  ir diržų užraktus 20  47  ir išvyniokite pečių 

diržus. 
6.  Pakelkite apdangalo dalį ir iš kairės bei dešinės 42  prisekite spaustukais. 

Tam, kad vaiko kėdutė nebūtų atlošta iki pat galo:
paimkite už rankenėlės ir pastatykite ją į vertikalią padėtį.
7.  I kišenės, 21  esančios kėdutės atloše, 19  išimkite diržų sagtį ir 14  pečių apsaugas. 
8.  Diržų sagties 21  ir tarpkojo apsaugos surinkimas 32 : patraukite sėdynėje esančią 

elastinę juostelę 44  į save. 1 grupei 1 (9–18 kg) naudokite angą diržui, kuri yra 
arčiausiai atlošo. a  2 grupei (15–25 kg) – esančią toliausiai b . 

9.  Paimkite diržų sagtį 21  ir vertikaliai pakreipkite metalinę plokštelę 33  . Perkiškite ją 
siaurąja dalimi aukštyn į kėdutės karkasą pro diržo angą a  arba b  iš viršaus per 
sėdynėje esantį plyšį.

10. Pasižiūrėję po sėdynę įsitikinkite, kad metalinė plokštelė 33  yra horizontalioje 
padėtyje bei patikrinkite tvirtinimą, kelis kartus patraukdami už diržo sagties 21 .

11. Sujunkite abudu diržų užraktus 20  prieš įkišdami juos į sagtį. 21  Turi pasigirsti 
spragtelėjimas. 
 ĮSPĖJIMAS! Juosmens diržai neturi būti susisukę ar persipynę. 

12. Teisinga kryptimi užmaukite pečių apsaugas 19  ant pečių diržų 08 , kaip tai parody-
ta, kad apsaugos nepersisuktų. Išlyginkite abi pečių diržų 08  kilpas ir pečių apsaugų 
juostų kilpas 19 .

13. Pro šias angas prakiškite pečių diržus 08  ir pečių apsaugų 19  juostų kilpas 40 . 
Patarimas: pakelkite galinę apdangalo dalį. 

14. Ištraukite pečių apsaugos diržų kilpas 19  per pečių diržų aukščio reguliavimo 
plastikinius pailginimus 41  10  .Patarimas: pečių apsaugos diržo kilpos turi būti 
mažesnės.

15. Nuleiskite viršutinę apdangalo dalį žemyn.
 ĮSPĖJIMAS! Pečių diržai 08  neturi būti susisukę ar persipynę. 

16. Iš kėdutės atloše esančios 39  kišenės išimkite jungiamąją dalį.
17. Pakabinkite pečių diržus 08  atgal, ant sujungiamųjų dalių 39 . Kairioji kilpa prie 

kairiosios sujungiamosios dalies atšakos, dešinioji – prie dešiniosios. 
18. Lėtai traukite už reguliavimo juostelės 09  ir tuo pat metu stumkite jungiamąją dalį 

39  tarp atlošo ir jungiamajai daliai numatytos laikymo vietos.

1.  Permeskite kišenę 14  per kėdutę.
2.  Visiškai atlaisvinkite vaiko kėdutės 38  5 taškų saugos diržus .
Vaiko kėdutės nugarėlėje:
3.  paspauskite pečių diržo aukščio reguliatoriaus mygtuką 10 , esantį ant kėdutės 

nugarėlės karkaso ir palenkite pečių diržo reguliatorių 10  į save.
4.  Patraukite pečių diržo aukščio reguliatorių 10  iki aukščiausios padėties ir 

užfiksuokite atleisdami pečių diržo aukščio reguliatoriaus mygtuką.
5.  Visiškai atlaisvinkite vaiko kėdutės 38  5 taškų saugos diržus . Nuo jungiamosios 

dalies 08  atkabinkite vaiko kėdutės atloše esančius pečių diržus 39  .
6.  Įdėkite jungiamąją dalį 39  į jai numatytą laikymo vietą.

7.  Per plyšius į priekį traukite žemyn abi pečių apsaugas 19  ir abu pečių diržus 08  40  
(priekinėje apsauginės vaikų kėdutės pusėje).

8.  Numaukite diržo kilpas nuo pečių diržo reguliatoriaus 41  plastikinių pailginimų 10 . 
Vaiko kėdutės priekinėje pusėje:
9.  iki pat galo ištraukite 09  reguliavimo juostelę.
10. Palikite reguliavimo juostelę reguliatoriuje 26 .
11. Pastumkite pečių apsaugas 19  pro plyšius 40  į priekį.
12. Nuimkite pečių apsaugas 19  nuo pečių diržų 08  ir įdėkite į kėdės nugaroje esančią 

kišenę.

13. Atsekite diržų sagtį 21  (nuspauskite raudoną mygtuką) 
14. Pakelkite apatinę galinio uždangalo dalį į viršų ir uždėkite ant galvos atramos.
15. Atsekite kairįjį ir dešinįjį spaustukus 42  , esančius apatinėje uždangalo 43  dalyje, ir 

atlenkite apdangalo dalį. Įkiškite sagties užraktus 20  į daiktadėžes.
16. Suvyniokite pečių diržus 08  ir taip pat įdėkite į daiktadėžę.
17. Atlenkite dvi apdangalo dalis atgal 42  ir iš kairės bei dešinės pusės prisekite 

spaustukais.

18. Pakelkite rankenėlę ir patraukite į priekį, kad pilnai nuleistumėte kėdutę.
19. Perkiškite elastinę juostelę 44  pro diržų sagtį 21 .
20. Suimkite metalinę plokštelę 33  iš apačios ir pakreipkite ją į vertikalią padėtį.
21. Perkiškite metalinę plokštelę 33  per plyšį 34 .
22. Nuimkite diržų sagtį 21  ir tarpkojo apsaugą 32  bei sudėkite į dėtuvę 14 .

9. 5 TAŠKŲ SAUGOS DIRŽŲ IŠMONTAVIMAS 

10 5 TAŠKŲ SAUGOS DIRŽŲ SURINKIMAS 
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„BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH“
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Vokietija

Tel.: +49 (0) 731 9345-199/-299  
Faks.: +49 (0) 731 9345-210 
El. paštas: service.de@britax.com 
www.britax.de

„BRITAX EXCELSIOR LIMITED“ 
1 Churchill Way West 
Andover 
Hampshire SP10 3UW 
Jungtinė Karalystė 

 
Tel.: +44 (0) 1264 333343  
Faks.: +44 (0) 1264 334146 
El. paštas: service.uk@britax.com 
www.britax.eu
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