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 Tag dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem, og opbevar 
dem altid tilgængeligt i den dertil beregnede opbevaringslomme 05  på 
autostolen! Vejledningen skal følge med autostolen, hvis denne gives videre 
til andre! 

3. SIKKERHEDSANVISNINGER

 FARE! Til beskyttelse af barnet:
I tilfælde af en kollision ved en hastighed på over 10 km/h kan autostolen muligvis 
blive beskadiget, uden at skaden er synlig. I dette tilfælde skal autostolen udskiftes. 
Bortskaf autostolen efter reglerne.
• Sørg for, at autostolen altid efterses grundigt efter et uheld (f.eks. hvis den tabes

ned på jorden).
• Kontrollér med jævne mellemrum, at ingen af de vigtige dele har taget skade.

Kontrollér især, at alle mekaniske komponenter er fuldstændigt funktionsdygtige.
• Smør eller oliér aldrig autostolens dele.
• Efterlad aldrig barnet i autostolen i bilen uden opsyn.
• Lad udelukkende barnet gå ind og ud af bilen fra den side, der vender væk fra

vejen.
• Beskyt autostolen mod kraftigt og direkte sollys, når den ikke er i brug. Autosto-

len kan blive meget varm på grund af solens påvirkning. Barnets hud er følsom
og kan tage skade.

• Jo tættere selen sidder på barnets krop, jo bedre er barnet beskyttet. Sørg for, at 
barnet ikke har tykt tøj på inden under selen. 

• Hold regelmæssige pauser på længere køreture, så barnet får mulighed for at
bevæge sig og lege.

• Anvendelse på bagsædet: Ryk forsædet frem, så barnets fødder ikke kan støde
imod forsædets ryglæn (fare for tilskadekomst).

• Hvis barnet prøver at åbne den røde ISOFIT-sikringsknap 06  eller en selelås, skal
du straks standse bilen ved førstkommende lejlighed. Kontrollér om autostolen er
fastgjort korrekt, og forvis dig om, at barnet er sikret korrekt. Gør barnet opmærk-
som på de farer, det kan forårsage.
FARE! Til beskyttelse af alle passagerer i bilen:

Ved hårde opbremsninger eller en kollision kan genstande og personer, der ikke er 
sikret korrekt, blive til fare for passagererne. Kontrollér derfor altid, at:
• bilsædernes ryglæn er fastgjort (bagsædebænken skal f.eks. sidde fast)
• tunge eller skarpkantede genstande i bilen (f.eks. på baghylden) er sikret forsvarligt
• alle personer i bilen bruger sikkerhedssele
• autostolen i bilen altid er fastgjort - også selv om barnet ikke sidder i den.

ADVARSEL! Sikkerhed ved brug af autostolen:
• Anvend aldrig autostolen, når den ikke er fastspændt, heller ikke til prøvesidning.
• For at undgå skader skal du sørge for, at autostolen ikke klemmes inde mellem

hårde genstande (bildør, sædeskinner osv.).
• Opbevar autostolen på et sikkert sted, når den ikke benyttes. Læg ikke tunge

genstande på autostolen, og opbevar den ikke tæt på varmekilder eller i direkte
sollys.

4. ANVENDELSE I BILEN
Vær opmærksom på anvisningerne om brug af fastspændingssystemer til børn i 
brugermanualen til din bil. Sædet kan anvendes i biler med ISOFIX-forankringssystemer  
(se typelisten) og i biler med 3-punkts-sele. 
Der henvises til bilens instruktionsbog for oplysninger om, hvilke sæder der er godkendt til 
autostole i vægtklassen 9 til 18 kg og 15 til 36 kg. 

9-36 kg

EVOLVA 1-2-3 SL SICT er godkendt til to forskellige monteringsformer:

Gruppe Monteringsmetode Sikring af barnet Kapitel i  
brugsanvisningen

1 (9-18 kg) Bilsele med 5-punkts-sele A

1 (9-18 kg) Bilsele + Soft Latch med 5-punkts-sele A

2+3 (15-36 kg) Bilsele Bilsele B

2+3 (15-36 kg) Bilsele + Soft Latch Bilsele B

a) Dette betyder, at autostolen kun må anvendes i køretøjer, der er anført på den vedlagte liste over 
køretøjstyper. Denne typeliste opdateres løbende. 
Den nyeste version fås hos os eller på www.britax.com

Autostolens anvendelsesmuligheder:

i kørselsretningen ja

mod kørselsretningen nej 1)

med 2-punkts-sele nej

med 3-punkts-sele2) ja

med ISOFIX-fastgørelsespunk-
ter (mellem sæde og ryglæn)

ja

på passagersædet ja 3)

på de yderste bagsæder ja

på mellemste bagsæde  
(med 3-punkt-sele)

ja 4)

1) Er kun tilladt til brug på bagudvendte bilsæder (f.eks. i varevogne, minibus), som også er
godkendt til transport af voksne. Der må ikke være en aktiv airbag til sædet.
2) Selen skal være godkendt i henhold til ECE R 16 (eller tilsvarende standard). En sådan
godkendelse vil f.eks. fremgå af et "E", "e" med cirkel på selens kontrolmærke.
3) Ved front-airbag: Skub bilsædet langt tilbage; se bilens instruktionsbog.
4) Kan ikke bruges, hvis der kun er en 2-punkts-sele.

SIDE I

7. PLEJE AF SELELÅSEN

1. PRODUKTOVERSIGT

BORTSKAFFELSE:
Overhold forskrifterne for bortska�else i dit land.

Bortska§else af emballagen Container til karton

Betræk Resta§ald, termisk forarbejdning

Plastdele Alt efter mærkning i den pågældende container

Metaldele Container til metal

Selebånd Container til polyester

Lås & tunge Resta§ald

6. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Sørg for, at der udelukkende anvendes originale BRITAX RÖMER-reserve-
betræk, da betrækket er en væsentlig del af autostolen og opfylder vigtige 
funktioner, der sikrer, at systemet fungerer upåklageligt. Reservebetræk kan 
fås hos din forhandler.
•  Betrækket kan tages af og vaskes iht. angivelserne på vaskemærket.
•  Plastdelene kan rengøres med sæbevand. Anvend ikke kraftige

rengøringsmidler (som f.eks. opløsningsmidler).
 FARE! Autostolen må ikke benyttes uden betræk.
 FORSIGTIG! Fjern aldrig låsetungerne 30  fra selerne.

9 - 36 kg
(~9 m. - 12 å.)

www.britax.com
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DKEVOLVA 1-2-3 SL SICT
Brugsvejledning

5. SKIFT AF SELETØJ
Afmontering af 5-punkts-selen
1. Løsn selerne så meget som muligt (se 9.1).
2. Stil selehøjde-indstillingen 24  helt op (se 8.1).
3. Tag skulderselerne 13  ud af forbindelsesdelen 14 .
4. Klips forbindelsesdelen 14  nederst på ryglænet 04

i dens holder 11 .
5. Skub skulderpolstringernes selestropper ned 18  fra

mellemstykket til selehøjde-indstillingen 24 .
6. Træk skulderselerne 13  og skulderpolstringernes

selestropper 18  ud af seleslidserne.
7. Åbn velcrobåndet ved skridtpolstringen 21 , og tag det

af. 
8. Tag indstillingsselen 23  ud af metalpladen 27  på

sædets underside.
9. Skub metalpladen 27 , som forbinder selelåsen 19  med

autostolen, på højkant gennem seleslidsen 28 .
10. Åbn selelåsen 19 .
11. Træk selerne med låsetungerne 30  gennem betrækkets

hofteseleslids.
12. Læg selelåsen 19  ind under betrækket i

opbevaringsrummet 31  i ryglænet 04 .
13. Skub indstillingsselen 23  ind under betrækket.
14. Fastgør skulderpolstringerne 18  og skulderselerne 13

i gummistropperne 32  på selegennemføringerne 15 .

Montering af 5-punkts-selen
►  Anvend den omvendte rækkefølge i forbindelse med

montering.
FARE! Kontrollér, at 5-punkts-selen sidder sikkert fast
ved at trække kraftigt i skulderselerne 13 .

Aftagning af betrækket
1. Justér hovedstøtten opad 16  (se 9.1).
2. Tag betrækkets kant og gummistropperne af på

bagsiden af hovedstøtten 16 .
3. Tag hovedstøttens betræk 16  af.
4. Tag gummistropperne på ryglænet 04  af på

holdeskruerne.
5. Løsn skulderselerne 13  (se 9.2).
6. Åbn velcrobåndet ved skridtpolstringen 21 , og tag det af.
7. Åbn trykknapperne i venstre og højre sider på ryglænets

betræk 04 .
8. Tag selelåsen  19  og indstillingsselen 23  ud af betrækket.
9. Tag sædebetrækkets gummistrop på sædets underside

af på holdeskruerne og på afdækningsklapperne 24 .
10. Træk forsigtigt betrækkets kant på ryglænet 04  over

SICT 08  i siden.
11. Sæt betrækket med udskæringen over hovedstøtten 16 .

 ►Betrækket kan nu tages af og vaskes iht. angivelserne på
vaskemærket.

Sådan sættes betrækket på
 ►Anvend den omvendte rækkefølge til at sætte betrækket på.

ADVARSEL! Kontrollér, at selerne ikke er snoede, og at
de er sat rigtigt ind i betrækkets seleslids.

En forudsætning for dit barns sikkerhed er, at selelåsen fungerer korrekt. 
Funktionsfejl i selelåsen skyldes som regel, at der har samlet sig snavs eller 
fremmedlegemer i den.
Mulige fejl:
• Låsetungerne stødes kun langsomt ud, efter der er trykket på den røde

oplåsningsknap.
• Låsetungerne går ikke længere i hak (dvs. de stødes ud igen, når du prøver at

trykke dem i).
• Låsetunger går i hak uden en hørbar „klik“-lyd.
• Låsetunger er vanskelige at trykke i (der mærkes en modstand).

 ►Afhjælpning: Rens selelåsen, så den virker igen:

Rensning af selelåsen
1. Afmontér selelåsen 19  (se 5.1).
2. Læg selelåsen 19  i blød i varmt vand og opvaskemiddel

i mindst en time.
3. Skyl selelåsen 19  grundigt, og tør den.
4. Skub metalpladen 27  på højkant oppefra og ned gennem

seleslidsen 28  i betrækket og gennem autostolen.
5. Drej metalpladen 27  90°, og sæt indstillingsselen 23

i metalpladen 27  (5.8).
FARE! Kontrollér, at selelåsen sidder sikkert fast ved at
trække i selelåsen 19 .

6. Sæt skridtpolstringen 21  i seleslidsen, og fastgør den på
selelåsen med velcrobåndet.

01 02

03

01 ISOFIX-fastgørelsespunkter (bil) 06 ISOFIT-sikringsknap
02 ISOFIX-hjælpeanordninger 07 ISOFIT-låsearme
03 Hovedstøtte-indstilling 08 SICT
04 Ryglæn 09 Afdækningsklap
05 Lomme til brugsvejledning 10 ISOFIT-justeringsknap

09

06

04

07

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:

2. GODKENDELSE
BRITAX RÖMER 

Autostol
Afprøvet og godkendt i henhold til ECE* R 44/04

*ECE = Europæisk standard for sikkerhedsudstyr

Gruppe Kropsvægt
EVOLVA 1-2-3 SL 

SICT

I 9 til 18 kg

II+III 15 til 36 kg

Autostolen er konstrueret, afprøvet og godkendt i henhold til kravene i den 
europæiske standard for børnesikkerhedsudstyr (ECE R 44/04). Kontrolmærket 
E (i en cirkel) og godkendelsesnummeret sidder på den orangefarvede 
godkendelsesetiket (mærkat på autostolen).

 FARE! Godkendelsen bortfalder øjeblikkeligt, hvis der foretages ændringer 
på autostolen. Ændringer må kun foretages af producenten.
 ADVARSEL! EVOLVA 1-2-3 SL SICT må udelukkende bruges til sikring af 
barnet i bilen. Den må ikke anvendes som stol eller legetøj i hjemmet.
 FARE! Barnet eller autostolen må aldrig sikres med en 2-punkts-sele. Hvis 
barnet kun sikres med en 2-punkts-sele i autostolen, kan det blive kvæstet 
alvorligt eller blive dræbt, hvis der sker en ulykke.

 FARE! Anvend aldrig autostolen med installationstype A uden korrekt an-
bragt selelås og skulderpolstringer (skulderpolstringernes lige kant skal pege 
mod hinanden). Kontrollér, at selelåsens metalplade er fastgjort korrekt.
 ADVARSEL! Kontrollér, at selerne ikke er snoede eller forbyttet, og at de er 
sat rigtigt ind i betrækkets seleslids.
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8. FORBEREDENDE ARBEJDER
SIDE II

Læs først afsnittet med den ønskede installationstype
Kun ved installationstypen A2 og B2 (ISOFIT)

01 02

1.    Hvis ikke din bil standardmæssigt er udstyret med ISOFIX-indføringshjælp, 
skal du klemme de to hjælpeanordninger 02 , som følger med sædet*, 
med udskæringen pegende opad på de to ISOFIX-fastgørelsespunkter 
01 i bilen.

 Tip! ISOFIX-fastgørelsespunkterne er placeret mellem bilsædets siddeflade 
og ryglæn.

* Hjælpeanordningerne gør det lettere at montere autostolen ved hjælp af ISOFIX-
fastgørelsespunkterne og forhindrer skader på bilens sædebetræk. Hvis du ikke har 
brug for dem, skal de fjernes fra autostolen og opbevares et sikkert sted. I biler med 
klapsæder skal hjælpeanordningerne fjernes, før ryglænene lægges ned. Eventuelle 
problemer skyldes som regel snavs eller fremmedlegemer på hjælpeanordninger og på 
krogene. Fjern snavs og fremmedlegemer for at undgå sådanne problemer.

Kun ved installationstype A (gruppe 1 / 9-18 kg)
2.A Kontrollér, at 5-punkts-selen er monteret korrekt (se 5.).
3.A Indstil autostolens hovedstøtte 16  efter barnets størrelse (se 8.1). 

Kun ved installationstype B (gruppe 2 + 3 / 15-36 kg)
2.B Afmontér 5-punkts-selen (se 5).
3.B Indstil autostolens hovedstøtte 16  efter barnets størrelse (se 8.2). 

Ved ALLE installationstyper
4.  Indstil den ønskede hældningsvinkel for autostolen
For at sidde oprejst: Drej afstandskilen 12  til den 
bageste position
For at sidde tilbagelænet: Drej afstandskilen 12  til den 
forreste position

8.1 Indstilling af hovedstøtten / montering med 5-punkts-sele
En korrekt indstillet hovedstøtte 16  sikrer, at skulderselerne forløber optimalt 
13  og sørger for optimal beskyttelse af barnet.

Hovedstøtten 16  skal være indstillet på en sådan måde, at 
skulderselerne 13  ligger på barnets skulderhøjde.

 ADVARSEL! Skulderselerne 13  må ikke forløbe bag 
på ryggen af barnet, på højde med ørerne eller over 
ørerne.

Sådan tilpasses skulderselernes højde:
1.  Løsn autostolens 5-punkts-sele, så meget det er 

muligt (s 9.1).
Autostolens bagside:
2.  Vip selehøjde-indstillingen 24  op, og skub den sam-

tidigt for at indstille den rigtige højde for skulderseler-
ne 13 . Lås selehøjde-indstillingen 24  ved at slippe 
på den position, som er bedst egnet for barnet.

5. Stil autostolen i kørselsretningen på et bilsæde, der er godkendt til 
anvendelsen.
6. Hvis bilsædets hovedstøtte gør det svært at fastgøre autostolen,  
skal hovedstøtten afmonteres (se bilens instruktionsbog). 

Sørg for at sikre den afmonterede hovedstøtte på et egnet sted i bilen, så den 
ikke kan blive kastet rundt.

 Tip! Hvis bilselen skulle være for kort under monteringen, kan det være en 
god idé, at anvende autostolen i den oprejste siddeposition.

7. Drej SICT 08  ud mod urets retning (på den side der 
vender mod bildøren), indtil den har en afstand på 5 mm  
til bildøren eller er drejet så meget ud som muligt.

9. MONTERING

GRUPPE 1 (9-18 kg) 
Installation med bilens 3-punkts-sele A1

EVOLVA 1-2-3 SL SICT monteres fast i bilen med bilens 3-punkts-sele. Derefter 
spændes barnet fast med autostolens 5-punkts-sele.

1. Udfør trinene i kapitlet „8. FORBEREDENDE ARBEJDER“.
2. Udfør trinene i kapitlet A2 Bilens 3-punkts-sele.
3. Træk kraftig autostolen fremad for at sikre, at den er fastgjort sikkert.
4. Sørg for at spænde barnet fast som beskrevet i kapitlet  

„9.1 Fastspænding af barnet med 5-punkts-sele“.
5. Udfør trinene i kapitlet „9.3 Tjekliste“.

GRUPPE 1 (9-18 kg) 
Installation med ISOFIT  
og bilens 3-punkts-sele 

A2
EVOLVA 1-2-3 SL SICT monteres fast i bilen med ISOFIT og med bilens 
3-punkts-sele. Derefter spændes barnet fast med autostolens 5-punkts-sele.

2.4   Sæt ISOFIT-låsearmen 07  ind i hjælpeanordningen 
02 , indtil ISOFIT-låsearmen 07  går i indgreb med  
en „klik“-lyd.

   FARE! Kontrollér, at ISOFIT-låsearmen 07  er gået 
rigtigt i indgreb ved at trække i den.

3.    Bilens trepunktssele
3.1   Læg diagonalselen 25  mellem autostolens 

hovedstøtte 16  og ryglæn 04 . Kontrollér, at selen 
ikke er snoet.

  FORSIGTIG! Vær under de efterfølgende trin  
opmærksom på, at selerne ikke er snoede.

3.2   Læg hofteselen 26  ind i den lyserøde seleføring 20 .

2.3   Tryk på den røde ISOFIT-sikringsknap 06  for at sikre, 
at krogen til ISOFIT-låsearmen 07  er åben og klar til 
brug.

2.7   Tryk på den røde ISOFIT-sikringsknap 06  for at sikre, 
at krogen til ISOFIT-låsearmen 07  er åben og klar til 
brug.

2.8   Sæt ISOFIT-låsearmen 07  ind i hjælpeanordningen 
02 , indtil ISOFIT-låsearmen 07  går i indgreb med en 
„klik“-lyd.

   FARE! Kontrollér, at ISOFIT-låsearmen 07  er gået 
rigtigt i indgreb ved at trække i den.

2.    ISOFIT 1/3
2.1   Åbn den afdækningsklap, der er længst væk fra 

bildøren 09 .
2.2.  Hold ISOFIT-justeringsknappen 10  trykket nede,  

og træk ISOFIT-låsearmen 07 , der er længst væk fra 
bildøren, helt ud.

2.5   Åbn den afdækningsklap, der er tættest på  
bildøren 09 .

2.6   Hold ISOFIT-justeringsknappen 10  trykket nede,  
og træk den ISOFIT-låsearm, der er tættest på 
bildøren 07 , helt ud.

1.     Udfør trinene i kapitlet  
  „8. FORBEREDENDE ARBEJDER“.

3.4  Drej autostolen lidt væk fra bilsædet. 
3.5  Før bilselen forfra gennem ryglænets 04  første 

seleåbning 15 .
3.6  Før bilselen bagfra gennem den anden seleåbning 

15  frem igen, og sæt låsetungen i bilens selelås 34 , 
så den går i indgreb med en hørbar „klik“-lyd.

3.7  Læg diagonalselen 25  og hofteselen 26  på siden 
med bilens selelås i den lyserøde seleføring 20  
i bilens selelås 34  .

3.8  Tryk autostolen fast med knæet. Træk samtidigt 
diagonalselen 25  nede på bilens selelås fast opad.

3.9  Hold fast i diagonalselen forneden, og træk diago-
nalselen 25  fremad over seleåbningen 15 . Fjern din 
vægt fra autostolen, og træk i diagonalselen for at 
efterspænde 25 .
  FORSIGTIG! Bilens selelås 34  må ikke ligge i den 
lyserøde seleføring 20 .

 
 
 
 
 

4. ISOFIT 2/3
4.1  Spænd skiftevist ISOFIT-indstillingsselerne fast 29  

mod venstre og højre, og skub samtidigt autostolen 
bagud.

4.2  Opbevar ISOFIT-indstillingsselerne 29  i de dertil 
beregnede åbninger på begge sider, og luk afdæk-
ningsklapperne 24  på begge sider igen.

 
5. ISOFIT 3/3 og bilens 3-punkts-sele
Træk autostolen frem med et ryk for at sikre, at den er 
fastgjort sikkert, og kontrollér igen, at begge ISOFIT-
låsearmene 07  er gået helt i indgreb. 

9.1 Fastspænding af barnet med 5-punkts-selen
Jo tættere selen sidder på barnets krop, jo bedre er barnet beskyttet. Sørg 
derfor for, at barnet ikke har tykt tøj på inden under selen.

1.    Åbn selelåsen 19  (tryk på den røde knap)
2.    Tryk på indstillingsknappen 22  og træk samtidigt de 

to skulderseler 13  under skulderpolstringerne 18  
fremad.

3.    Lad barnet tage plads i autostolen.
4.    Kontrollér, at hovedstøtten 16  er indstillet korrekt, og 

tilpas den evt., såfremt nødvendigt [se 8.1]. 
5.    Sørg for, at barnets ryg ligger helt mod autostolens 

ryglæn.
6.    Før begge låsetungerne 30  sammen, og forbind dem 

med hinanden, inden du sætter dem i selelåsen 19  - 
du skal kunne høre en „klik“-lyd.

7.    Træk i skulderselerne 13  for at spænde hofteselen, 
og kontrollér at seletøjet ligger fladt imod.
  ADVARSEL! Hofteselerne 35  skal sidde så lavt som 
muligt over barnets hofter.

8.    Træk i indstillingsselen 23 , indtil du hører en „klik“-lyd. 
  FORSIGTIG! Træk indstillingsselen 23  lige fremad 
(ikke skråt op eller ned).  Træk skulderpolstringerne 
18  ned igen.

9.    Træk igen i indstillingsselen 23 , indtil du hører en 
„klik“-lyd, som indikerer, at seletøjet er spændst 
tilstrækkeligt fast.

8.2 Indstilling af hovedstøtten med 3-punkts-sele
En korrekt indstillet hovedstøtte 16  sikrer, at diagonalselen forløber optimalt 25  
og sørger for optimal beskyttelse af barnet.

Hovedstøtten 16  skal indstilles, så der er plads til to 
fingre mellem barnets skuldre og hovedstøtten 16 .

Hovedstøttens højde tilpasses barnets størrelse på 
følgende måde:
1.  Stil selehøjde-indstillingen 24  helt op til den øverste 

stilling (se 8.1).

EVOLVA 1-2-3 SL SICT monteres ikke fast i bilen. Den sikres ganske enkelt 
sammen med barnet ved hjælp af bilens 3-punkts-sele. 

1.   Udfør trinene i kapitlet „8. FORBEREDENDE ARBEJDER“. Sørg for, at 
ryglænet 04  er anbragt med hele fladen op mod bilsædets ryglæn.

2.   Udfør trinene i kapitlet „9.2 Fastspænding af barnet med 3-punkts-
selen“. 

GRUPPE 2-3 (15-36 kg) 
Installation med bilens 3-punkts-seleB1

GRUPPE 2-3 (15-36 kg) 
Installation med ISOFIT  
og bilens 3-punkts-sele

B2

EVOLVA 1-2-3 SL SICT monteres fast i bilen med ISOFIT. Derefter spændes 
barnet fast med bilens 3-punkts-sele.
1.   Udfør trinene i kapitlet „8. FORBEREDENDE ARBEJDER“.
2.   Udfør trinene i kapitlet A2 ISOFIT.
3.   Træk autostolen frem med et ryk for at sikre, at den er fastgjort sikkert,  

og kontrollér igen, at begge ISOFIT-låsearmene 07  er gået helt i indgreb.
4.   Følg trinene i kapitlet 9.2 og 9.3.

9.2 Fastspænding af barnet med 3-punkts-selen

4.     Læg diagonalselen 25  og hofteselen 26  på siden 
med bilens selelås 34  i autostolens lyserøde 
seleføring 20 .

         FARE! Bilens selelås 34  må ikke ligge i den  
lyserøde selelås 20 .

6.     Træk diagonalselen 25  ind i hovedstøttens 16  
mørkerøde seleholder 17 , indtil den ligger komplet i 
seleholderen 17  uden at være snoet. 

 Tip! Hvis ryglænet dækker 04  seleholderen  
17 , kan hovedstøtten 04  flyttes opad. Nu er det let 
at trække diagonalselen 25  ind. Flyt nu hovedstøtten 
16  tilbage til den rigtige højde igen.

7.     Kontrollér, at diagonalselen 25  sidder over barnets 
kraveben og ikke hen over halsen. 

 Tip! Hovedstøtten 16  kan også tilpasses i højden, 
mens autostolen sidder i bilen.

   FARE! Diagonalselen 25  skal forløbe skråt bagud. 
Seleforløbet kan reguleres med den justerbare 
selestyring i bilen.

   FARE! Diagonalselen 25  må aldrig forløbe fremad 
mod selestyringen i bilen. Hvis dette er tilfældet, må 
autostolen kun benyttes på bagsædet.

8.     Stram bilselen ved at trække i diagonalselen 25 .

1.     Lad barnet tage plads i autostolen. 
2.     Træk bilselen ud, og før den forbi barnet og hen til 

bilens selelås 34 .
         FARE! Sørg for, at bilselen ikke er snoet, da be-

skyttelsessystemets virkning ellers ikke er garanteret. 
3.     Sæt spændets tunge i bilens selelås 34  med et „klik“.

5.     Læg ligeledes hofteselen 26  på den anden side af 
sædepuden i den lyserøde seleføring 20 .

         FARE! Hofteselen 26  skal på begge sider ligge 
så langt ned på barnets hofte som muligt. 

9.3 Tjekliste
 For dit barns sikkerhed skal du før kørslen kontrollere, at...

 ►autostolen er forsvarligt fastgjort
 ►selerne er stramme og ikke snoede
 ►SICT 08  anvendes korrekt
 ►hovedstøtten 16  er indstillet korrekt efter barnets størrelse

Kun ved installationstype A (gruppe 1)
 ►diagonalselen 25  forløber mellem hovedstøtten 16  og ryglænet 04
 ►autostolens seler sidder tæt mod barnets krop uden at sidde for stramt
 ► låsetungerne 19  er gået i hak i selelåsen 30
 ►skulderpolstringerne 18  ligger tæt til kroppen

Kun ved installationstype B (gruppe 2+3)
 ►diagonalselen 25  går gennem den mørkerøde seleholder 17   
på hovedstøtten 16
 ►hofteselen 26  forløber i de lyserøde seleføringer 20  på begge sider  
af sædepuden
 ►diagonalselen 25  på siden med bilens selelås 34  også sidder i autostolens 
lyserøde seleføring 20
 ►diagonalselen 25  forløber skråt bagud
 ►bilens selelås 34  ikke ligger i sædepudens lyserøde seleføring 20

Kun ved installationstypen A2 og B2 (ISOFIT)
 ►autostolen er fastgjort på begge sider med ISOFIT-låsearmene 07   
i ISOFIT-fastgørelsespunkterne 01 .

 FORSIGTIG! Til beskyttelse af bilen:
• Der kan opstå slidspor på nogle bilsædebetræk, der er fremstillet af følsomme 

materialer (f.eks. velour, læder osv.), ved brug af autostole. For at beskytte bilens 
sædebetræk optimalt anbefaler vi, at BRITAX RÖMER-autostolsunderlaget fra 
vores tilbehørsprogram anvendes.

2.  Afmontér 5-punkts-selen (se 5.).
3.  Lad barnet tage plads i autostolen.
4.  Tryk på hovedstøtte-indstillingen 03  på bagsiden af 

hovedstøtten 16 .
 ►Nu er hovedstøtten løsnet.

5.  Nu kan hovedstøtten 16  indstilles på den ønskede 
højde. Så snart hovedstøtte-indstillingen 03  slippes,  
går hovedstøtten 16  i hak.

6.  Kontrollér højden. Hvis hovedstøtten 16  fortsat er for 
høj i den øverste position, kan du foretage en ekstra 
tilpasningen med selehøjde-indstillingen 24 , som be-
skrevet i afsnittet 8.1.

3.3   Saml ca. 80 cm af diagonalselen 25  og  
hofteselen 26 . 
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