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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

6. Ξεκουμπώστε και τα δύο κουμπιά στο κάλυμμα της επιφάνειας καθίσματος και

αναδιπλώστε το κάλυμμα προς τα μπροστά. Περάστε το SecureGuard 26  από

το κάλυμμα.

7. Χαλαρώστε τη ζώνη 5 σημείων του παιδικού καθίσματος 09  αυτοκινήτου όσο δυνα-

τόν περισσότερο.

Συμβουλή! Τραβήξτε και τις δύο ζώνες ώμων με πιεσμένο πλήκτρο ρύθμισης 18

προς τα μπροστά.

8. Λασκάρετε και τις δύο ανοιχτές βάτες 19  από το βέλκρο και αναδιπλώστε γύρω

από τις ζώνες ώμων 08 .
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ Διασφαλίστε, ότι οι ζώνες ώμων 08  περνάνε σωστά από τις βάτες 19 .

9. Αφαιρέστε τη γλώσσα κλειδαριάς 21  από την προβλεπόμενη προεξοχή 44  στο

εσωτερικό μέρος της πλάτης.

10.  Ανασηκώστε την γκρι πλάκα αλλαγής 32  και σπρώξτε την με το SecureGuard 26

στην κατεύθυνση της πλάτης 30 .

11.  Περιστρέψτε την γκρι πλάκα αλλαγής 32 , ώστε η κλειδαριά ζώνης να βρίσκεται 20

επάνω και το SecureGuard 26  κάτω.

12.  Βάλτε το SecureGuard 26  στην προβλεπόμενη εσοχή και σπρώξτε την γκρι πλάκα

αλλαγής 32  πίσω στη βάση της, μέχρι να ασφαλίσει με "κλικ".

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη ζώνη 5 σημείων εφόσον αυτό είναι εφικτό και να 

πραγματοποιήσετε τη μετατροπή μόνο, όταν το παιδί σας ζυγίζει πάνω από 15 κιλά και 

φτάνει στην πιο πάνω θέση του προσκέφαλου.

1. Χαλαρώστε τη ζώνη 5 σημείων του παιδικού καθίσματος 09  αυτοκινήτου όσο

δυνατόν περισσότερο.

2.  Ανοίξτε την κλειδαριά ζώνης 20  και τοποθετήστε τις γλώσσες της κλειδαριάς 21

στους πλαϊνούς οδηγούς ζώνης.

3.   Ξεκουμπώστε το κουμπί στο πίσω μέρος και διπλώστε το επάνω μισό του καλύμ-

ματος προς τα επάνω και το κάτω μισό προς τα κάτω.
4. Τοποθετήστε τη γλώσσα κλειδαριάς 21  στην προβλεπόμενη προεξοχή 44  στο

εσωτερικό μέρος της πλάτης. 

5. Ανοίξτε και τις δύο βάτες ώμου 19  από τα πλευρικά σκρατς.

6. Σπρώξτε το βέλκρο και των δύο ανοιχτών βατών 19  κάτω από το κάλυμμα

της πλάτης και στερεώστε το στο προβλεπόμενο βέλκρο.

Προσέξτε οι δύο βάτες να μην αλληλεπικαλύπτονται.

7. Τραβήξτε τη ζώνη ρύθμισης 22 , για να τεντώσετε τη ζώνη.

8. Ξεκουμπώστε και τα δύο κουμπιά στο κάλυμμα της επιφάνειας καθίσματος και

αναδιπλώστε το κάλυμμα προς τα μπροστά. Περάστε την κλειδαριά της ζώνης 20

από το κάλυμμα.

9. Ανασηκώστε την γκρι πλάκα αλλαγής 32  και σπρώξτε την με την κλειδαριά ζώνης

20  στην κατεύθυνση της πλάτης 30 .

10.  Περιστρέψτε την γκρι πλάκα αλλαγής 32 , ώστε να βρίσκεται ο SecureGuard (B)

26  επάνω και η κλειδαριά ζώνης (A) 20  κάτω.

11.  Βάλτε την κλειδαριά ζώνης 20  στην προβλεπόμενη εσοχή και σπρώξτε την γκρι

πλάκα αλλαγής 32  πίσω στη βάση της, μέχρι να ασφαλίσει με "κλικ".

12. Περάστε το SecureGuard 26  από την οπή στο κάλυμμα με το επίθεμα B (15-36 kg).

11. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ SECUREGUARD

12. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ SECUREGUARD 

9 – 36 kg 
9 μ. ~ 12 ετ.

www.britax.com

GRADVANSAFIX IV R

Πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος
1. Σπρώξτε το προσκέφαλο 07  στην πιο κάτω θέση του.

2. Πιέστε την ασφάλεια στη μέση του διακόπτη ομάδας αλλαγής 45  και μετακινή-

στε τον ταυτόχρονα στην κάτω θέση για τη χρήση στην ομάδα 1 (9-18 kg).

Μπροστινή πλευρά παιδικού καθίσματος
3. Αναδιπλώστε το κάτω τμήμα του καλύμματος προσκέφαλου προς τα επάνω και

ακουμπήστε το επάνω από το προσκέφαλο.

4. Ανοίξτε και τα δύο κουμπιά στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος προσκέφαλου.

5. Ξεκουμπώστε και τα δύο κουμπιά στο πίσω μέρος του καλύμματος.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες για την χρήση των συστημάτων συγκράτησης 
για παιδιά στις οδηγίες χρήσης του οχήματος σας. Το κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε οχήματα με ISOFIX- & Top-Tether σημεία αγκύρωσης, σε οχήματα με ISOFIX & ζώνη 
3 σημείων (βλέπε κατάλογο τύπων) και σε οχήματα με ζώνη 3 σημείων. 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του οχήματος σας για πληροφορίες σχετικά 
με τα καθίσματα, τα οποία ενδείκνυνται για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου με κατηγορία 
βάρους 9 ως 36 κιλά. 
Το ADVANSAFIX IV R διατίθεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους εφαρμογής:

α) Αυτό σημαίνει πως το παιδικό κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε οχήματα, τα οποία 
αναφέρονται στον συνοδευτικό κατάλογο τύπων οχήματος. Αυτός ο κατάλογος ενημερώνεται διαρκώς. 
Μπορείτε να προμηθευτείτε την τρέχουσα έκδοση από εμάς ή από την ιστοσελίδα www.britax.com.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα:

με κατεύθυνση προς τα εμπρός ναι

με κατεύθυνση προς τα πίσω όχι 1)

με ζώνη 2 σημείων όχι

με ζώνη 3 σημείων2) ναι

σημεία στερέωσης ISOFIX 

(ανάμεσα στην επιφάνεια και 

στην πλάτη του καθίσματος)

ναι

στη θέση του συνοδηγού ναι 3)

στα πλευρικά πίσω καθίσματα ναι

στο μεσαίο πίσω κάθισμα  

(με ζώνη 3 σημείων)
ναι 4)

1) Η χρήση επιτρέπεται μόνο σε κάθισμα οχήματος που είναι στραμμένο προς τα πίσω (π.χ. φορτηγάκι, 
μικρό λεωφορείο), στο οποίο επιτρέπεται και η μεταφορά ενηλίκων. Στο κάθισμα δεν επιτρέπεται να
λειτουργεί αερόσακος.
2) Η ζώνη πρέπει να έχει εγκριθεί σύμφωνα με το ECE R 16 (ή κάποιο ανάλογο πρότυπο) π.χ. να είναι
εμφανές το σύμβολο "Ε", "e" στην ετικέτα της ζώνης.
3) σε περίπτωση που υπάρχει μπροστινός αερόσακος: Σπρώξτε το κάθισμα του αυτοκινήτου αρκετά
προς τα πίσω, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του οχήματος.
4) Η χρήση δεν είναι εφικτή, όταν υπάρχει μόνο ζώνη 2 σημείων.

Ομάδα Μέθοδος τοποθέτησης Είδος πιστοποί-
ησης

Κεφάλαιο στις 
οδηγίες χρήσης

1 (9-18 kg) ISOFIX + TopTether γενικής χρήσης A

2/3 (15-36 kg) ISOFIT + ζώνη οχήματος ημι-γενικής χρήσηςα) B1

2/3 (15-36 kg) Ζώνη οχήματος γενικής χρήσης B2

BRITAX RÖMER 
Παιδικό κάθισμα

Έλεγχος και άδεια λειτουργίας

Σύμφωνα με ECE* R 44/04

Ομάδα Βάρος σώματος

ADVANSAFIX IV R I+II+III 9 έως 36 kg

*ECE = Ευρωπαϊκό πρότυπο για εξοπλισμό ασφαλείας

Το παιδικό κάθισμα σχεδιάστηκε, ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου για παιδικό εξοπλισμό ασφαλείας 

(ECE R 44/04). Η ένδειξη ελέγχου Ε (μέσα σε κύκλο) και ο αριθμός πιστοποίησης βρί-

σκονται στην πορτοκαλί ετικέτα πιστοποίησης (αυτοκόλλητο στο παιδικό κάθισμα).

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η πιστοποίηση παύει να ισχύει με οποιαδήποτε τροποποίηση στο 

παιδικό κάθισμα. Αλλαγές μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνο από τον κατα-

σκευαστή.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μην ασφαλίζετε ποτέ το παιδί σας ή το παιδικό κάθισμα με ζώνη 

ασφαλείας 2 σημείων. Αν έχετε δεμένο το παιδί σας με ζώνη 2 σημείων στο παιδικό 

κάθισμα, μπορεί σε περίπτωση ατυχήματος να τραυματιστεί σοβαρά ή και να πεθάνει.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το ADVANSAFIX IV R θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για την ασφάλεια του παιδιού σας στο όχημα. Σε καμία περίπτωση 

δεν είναι κατάλληλο για χρήση εντός της οικίας ως κάθισμα ή παιχνίδι.

Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες 
οδηγίες και φυλάξτε τις στην προβλεπόμενη θήκη αποθήκευσης 14  στο 
παιδικό κάθισμα για να μπορείτε να ανατρέχετε ανά πάσα στιγμή σε αυτές. 
Παραδώστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης μαζί με το παιδικό κάθισμα σε 
περίπτωση μεταβίβασης του σε τρίτο. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Για την ασφάλεια του παιδιού σας:

•  

•  -

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Προστασία όλων των επιβατών του οχήματος:

-

-

•  -

•  

-

13.  Κλείστε τα δύο κάτω κουμπιά στο κάλυμμα.

14.  Κλείστε τα δύο πάνω κουμπιά στο κάλυμμα.

15.  Κλείστε τα δύο κουμπιά στο επάνω κάλυμμα του προσκέφαλου.

Πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος
16. Πιέστε την ασφάλεια στη μέση του διακόπτη ομάδας αλλαγής 45  και μετακινή-

στε τον ταυτόχρονα στην επάνω θέση για τη χρήση στην ομάδα 2/3 (15-36 kg).

13.  Περάστε την κλειδαριά ζώνης 20  από την οπή στο κάλυμμα, η οποία είναι πιο κο-

ντά στην πλατη.

14.  Κλείστε τα δύο κάτω κουμπιά στο κάλυμμα.

15.  Κλείστε τα δύο πάνω κουμπιά στο κάλυμμα.

16.  Κλείστε τα δύο κουμπιά στο επάνω κάλυμμα του προσκέφαλου.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
Προϋπόθεση για την ασφάλεια του παιδιού σας είναι να λειτουργεί σωστά την κλει-

δαριά ζώνης. Βλάβες λειτουργίας της κλειδαριάς ζώνης προκαλούνται συχνά από 

συγκεντρώσεις βρωμιάς ή ξένα σώματα. Βλάβες λειτουργίας βρίσκονται κάτω από:

•  Οι γλώσσες κλειδαριάς βγαίνουν με πίεση του κόκκινου κουμπιού απασφάλισης

μόνο αργά.

•  Οι γλώσσες κλειδαριάς δεν ασφαλίζουν άλλο (δηλαδή βγαίνουν ξανά έξω, αν προ-

σπαθήσετε να τις πιέσετε μέσα).

•  Οι γλώσσες κλειδαριάς κλειδώνουν χωρίς να ακούγεται ο ήχος "κλικ".

•  Οι γλώσσες κλειδαριάς πιέζονται μόνο με δυσκολία προς τα μέσα (αισθάνεστε αντίσταση).

•  Η κλειδαριά της ζώνης ανοίγει μόνο με πολύ δύναμη.

Βοήθεια 
Ξεπλύνετε την κλειδαριά ζώνης, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ξανά ορθά:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
1. Ανοίξτε το αυτοκόλλητο φερμουάρ στο μαξιλαράκι καβάλου 31  και αφαιρέστε το.

2. Αφαιρέστε την γκρι πλάκα αλλαγής 32  όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο

"11". ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ

SECUREGUARD".

3. Ακουμπήστε την πλάκα αλλαγής 32  με τη ζώνη ασφαλείας 20  για τουλάχιστον

μία ώρα ζεστό νερό με καθαριστικό.

4. Ξεπλύνετε την κλειδαριά ζώνης 20  καλά και στεγνώστε την εντελώς.

5. Στερεώστε την γκρι πλάκα αλλαγής 32  όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "11".

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ SECUREGUARD".

6. Στερεώστε το μαξιλαράκι καβάλου 31 .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε φροντίστε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά 

ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος Britax, επειδή το κάλυμμα καθίσματος αποτελεί 

ενσωματωμένο μέρος του παιδικού καθίσματος και είναι σημαντικά για την απρόσκο-

πτη λειτουργία του συστήματος. Ανταλλακτικά καλύμματα καθίσματος μπορείτε να 

προμηθεύεστε από το τοπικό κατάστημα πώλησης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παιδικό κάθισμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται χωρίς κάλυμμα.

•  Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί με ήπιο καθαριστικό στο πλυντήριο

σε πρόγραμμα για ευαίσθητα (30 °C). Παρακαλούμε προσέξτε την ετικέτα με τις

οδηγίες πλυσίματος του καλύμματος.

•  Οι βάτες ώμου μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν με χλιαρή σαπουνάδα.

•  Τα πλαστικά μέρη και οι ζώνες μπορούν να καθαριστούν με σαπουνάδα. Μη χρησι-

μοποιείτε σκληρά καθαριστικά (όπως διαλυτικά).

Αφαίρεση της βάτας ώμου

1. Χαλαρώστε τις ζώνες για τους ώμους 08  όσο το δυνατό περισσότερο.

2. Ανοίξτε τη βάτα ώμου 19  από τα πλευρικά σκρατς.

Πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος

3. Ακουμπήστε το Top Tether 13  προς τα μπροστά πάνω από το κάθισμα.

4. Αφαιρέστε την αποθηκευτική θήκη 14  επάνω.

5. Τραβήξτε τις ζώνες για τους ώμους 08  λίγο προς τα έξω, ώστε να βλέπουν

του βρόγχους συγκράτησης της βάτας ώμου 19  που βρίσκονται από κάτω.

6. Απαγκιστρώστε τις θηλιές συγκράτησης από τα πλαστικά στηρίγματα 41

του ρυθμιστή ύψους ζώνης όμων 42 .

7. Τραβήξτε προς τα μπροστά τη βάτα ώμου 19  από τις υποδοχές των ζωνών.

Επανατοποθέτηση της βάτας ώμου

Ακολουθήστε απλά αυτά τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ Η βάτα ώμου 19  και οι ζώνες δεν πρέπει να είναι στραβές ή αντε-

στραμμένες. Οι ζώνες για τους ώμους 08  πρέπει να βρίσκονται στις βάτες ώμου 19  

κάτω από τη μαύρη καλυπτική ταινία 43 .
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41
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Αφαίρεση του καλύμματος

Προσκέφαλο

1.  Ανοίξτε και τα δύο κουμπιά 33  από τις οπές ζώνης.

2. Σπρώξτε το προσκέφαλο του παιδικού καθίσματος οχήματος στην πιο πάνω θέση.

3. Τραβήξτε την ελαστική ζώνη επάνω από το πλαίσιο και τραβήξτε τις κάρτες

τοποθέτησης 34  και από τις δύο οπές στο πλαίσιο.

4. Αφαιρέστε το άκρο καλύμματος από το κενό μεταξύ του πλαισίου καθίσματος

και του μαξιλαριού.

5. Αφαιρέστε τις θηλιές από καουτσούκ 35  κάτω από το προσκέφαλο.

Κούμπωμα της θέσης

6. Ανοίξτε το αυτοκόλλητο φερμουάρ στο μαξιλαράκι καβάλου 31  και αφαιρέστε το.

7. Ανοίξτε το κουμπί 36  στην επιφάνεια του καθίσματος και της πλάτης.

8. Σπρώξτε την κλειδαριά ζώνης 20  ή το SecureGuard 26  από την οπή καλύμματος.

9. Αφαιρέστε τις θηλιές καουτσούκ 37  μπροστά κάτω από την επιφάνεια καθίσμα-

τος και τραβήξτε τις κάρτες τοποθέτησης 38  από το πλαίσιο καθίσματος.

10.  Τραβήξτε τις ελαστικές θηλιές προσεκτικά από το περιμετρικό κενό των οδηγών

ζώνης 28 .

11. Αφαιρέστε το άκρο καλύμματος και τις κάρτες τοποθέτησης 39  από το κενό

μεταξύ του πλαισίου καθίσματος και του μαξιλαριού.

12. Τραβήξτε τις θηλιές καουτσούκ 40  επάνω από την πίσω πλευρά της πλάτης

από το κενό στο πλαίσιο καθίσματος και αφαιρέστε τις.

Επανατοποθέτηση καλύμματος:
Ακολουθήστε απλά αυτά τα βήματα με την αντίθετη σειρά.

33
34

35

31

20

36
37

38

28
40

39

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα με τη μέθοδο τοποθέτησης 

Α πάντα με σωστά τοποθετημένη κλειδαριά ζώνης 20  και με τη μέθοδο τοποθέτη-

σης Β πάντα με σωστά τοποθετημένο SecureGuard 26 . Διασφαλίστε, ότι η πλάκα 

αλλαγής 45  είναι σωστά ασφαλισμένη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξτε, οι ιμάντες ζώνης να μην είναι τυλιγμένοι και να ακουμπά-

νε σωστά στις οπές ζώνης του καλύμματος. Για την κλειδαριά ζώνης 20  προβλέ-

πεται η πίσω οπή ζώνης και για το SecureGuard 26  η μπροστινή οπή ζώνης στο 

κάλυμμα καθίσματος. Η οπή ζώνης στο μπροστινό άκρο καθίσματος είναι για τη ζώνη 

ρύθμισης 22  της ζώνης.
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Εφόσον το προσκέφαλο ρυθμιστεί σωστά 07  διασφαλίζεται 

βέλτιστη προστασία για το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα. 

Ελέγχετε τακτικά, αν το ύψος του προσκέφαλου 07  ταιριάζει 

ακόμα στο ύψος σώματος του παιδιού σας:

Το προσκέφαλο 07  πρέπει να ρυθμίζεται έτσι, ώστε οι ζώνες 

των ώμων 08  να βρίσκονται στο ύψος των ώμων του παιδιού 

σας ή λίγο πιο κάτω.

Η σωστή ρύθμιση του προσκέφαλου 07  διασφαλίζει την 

βέλτιστη εφαρμογή της διαγώνιας ζώνης 11  και προσφέρει την 

μέγιστη προστασία στο παιδί σας στο παιδικό κάθισμα. Ελέγχε-

τε τακτικά, αν το ύψος του προσκέφαλου 07  ταιριάζει ακόμα 

στο ύψος σώματος του παιδιού σας:

Το προσκέφαλο 07  πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένο, ώστε 

ανάμεσα σε αυτό και τους ώμους του παιδιού σας να υπάρχουν 

07  ακόμα δύο δάχτυλα κενό.

Με τον ακόλουθο τρόπο μπορείτε να εφαρμόσετε το ύψος 
του προσκέφαλου στο σωματικό μέγεθος του παιδιού σας:
1.  Κρατήστε πατημένη τη λαβή ρύθμισης 10  στο πίσω μέρος 

του προσκέφαλου 07 . 

2.  Σπρώξτε στο επιθυμητό ύψος 07  το ελεύθερο στήριγμα 

για το κεφάλι. Μόλις αφήσετε την λαβή ρύθμισης 10 , 

το προσκέφαλο μαγκώνει 07 .

3.  Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του οχήματος.

4.  Βάλτε το παιδί να καθίσει στο παιδικό κάθισμα και ρυθμίστε 

το ύψος. Επαναλάβετε αυτήν την διαδικασία, μέχρι το 

προσκέφαλο 07  να έχει το σωστό ύψος.

5.3  Ρύθμιση του προσκέφαλου για ομάδα II + III 
(15-36 κιλά)

1.   Αν το όχημα σας δεν είναι εργοστασιακά εξοπλισμένο 

με τα βοηθήματα εισαγωγής ISOFIX, αγκιστρώστε τα 

δύο βοηθήματα εισαγωγής 02 , τα οποία βρίσκονται στην 

συσκευασία παράδοσης του καθίσματος*, με την εγκοπή 

προς τα επάνω στα δύο σημεία στερέωσης ISOFIX 01 

του οχήματός σας.

     ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Τα σημεία στερέωσης ISOFIX βρίσκονται 

μεταξύ της επιφάνειας καθίσματος και της πλάτης του 

καθίσματος.

2.  Σπρώξτε το προσκέφαλο του καθίσματος στην πιο πάνω θέση.

3.  Τραβήξτε στην πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος 

στην γκρι θηλιά υφάσματος 03 , μέχρι ο βραχίονας στήρι-

ξης ISOFIX 04  να μπει τελείως.

4.  Πιέστε μεταξύ τους και στις δύο πλευρές του βραχίονα 

στήριξης ISOFIX 04  το πράσινο κουμπί ασφαλείας 05  και 

το κόκκινο κουμπί απασφάλισης 06 . Με αυτόν τον τρόπο 

διασφαλίζετε, ότι και τα δύο άγκιστρα στους βραχίονες στή-

ριξης ISOFIX 04  είναι ανοιχτά και έτοιμα για τοποθέτηση.

* Τα βοηθήματα εισαγωγής διευκολύνουν την τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος με τη βοήθεια 
των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτρέπουν την καταστροφή των καλυμμάτων των καθισμά-
των του οχήματος. Εφόσον δεν τα χρειάζεστε, απομακρύνετε τα και φυλάξτε τα σε ασφαλές μέ-
ρος. Σε οχήματα με ανατρεπόμενη πλάτη καθίσματος πρέπει πριν από την ανατροπή της πλάτης 
του καθίσματος να αφαιρέσετε τα βοηθήματα εισαγωγής.
Πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν προκαλούνται συνήθως λόγω βρωμιάς ή ξένων σωματι-
δίων στα βοηθήματα εισαγωγής και στα άγκιστρα. Αφαιρέστε ακαθαρσίες ή ξένα σωματίδια για 
να αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα.

5.1 Προετοιμασία ISOFIX

5.2. Ρυθμίστε το προσκέφαλο για ομάδα Ι (9-18 κιλά)

Διαβάστε πρώτα το τμήμα με την επιθυμητή για εσάς μέθοδο τοποθέτησης 

στο κεφάλαιο 6.

ΟΜΑΔΑ 2 (15-25 kg) &
ΟΜΑΔΑ 3 (22-36 kg)
Με ISOFIT + ζώνη οχήματος 

B1
ΟΜΑΔΑ 1 (9-18 kg)
Με ISOFIX + Top Tether A

1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ
 1.1  Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 5.1 "ΠΡΟΕΤΟΙ-

ΜΑΣΙΑ ISOFIX". 

 1.2  Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 5.2 "ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ".

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ TOP TETHER
 2.1  Αφαιρέστε τα ελαστικά άγκιστρα 12  του Top Tether 

13  από τη στερέωση της πίσω πλευράς του παιδικού 

καθίσματος.

 2.2  Αφαιρέστε το Top Tether 13  από την προστατευτική 

θήκη 14  και τοποθετήστε το πάνω από το παιδικό 

κάθισμα. 

    ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Απομακρύνετε το εξωτερικό ελαστικό 

παρέμβυσμα μόνο εάν το μήκος του Top Tether 13  

δεν επαρκεί για το μοντέλο του οχήματός σας. 

 2.3  Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα προς την κατεύθυν-

ση οδήγησης σε ένα κάθισμα οχήματος εγκεκριμένο 

για τη χρήση αυτή. Προσαρμόστε τη γωνία της πλάτης 

καθίσματος του οχήματος, ώστε το διάκενο ανάμεσα 

στο κάθισμα του οχήματος και το παιδικό κάθισμα να 

είναι το μικρότερο δυνατό. 

 2.4  Αφαιρέστε το Top Tether 13  και βγάλτε τη μεταλλική 

γλώσσα από τη ζώνη 15 , ώστε να επιμηκύνετε τη 

ζώνη και τραβήξτε το Top Tether 13  από τα ελαστικά 

άγκιστρα 12  μέχρι να πάρει μορφή V.

 2.5  Περάστε το Top Tether 13  από την αριστερή και δεξιά 

πλευρά του προσκέφαλου.

3. ΣΤΕΡΕΩΣΗ TOP TETHER
  Κρεμάστε τα ελαστικά άγκιστρα 12  στα σημεία πρόσ-

δεσης Top-Tether που ορίζουν οι οδηγίες χειρισμού του 

οχήματός σας.

   ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξτε ώστε να μην χρησιμοποιήσετε 

τα άγκιστρα για αποσκευές αντί για τα σημεία πρόσδεσης 

Top-Tether. 

 Αναζητήστε στο όχημά σας το παρόν σύμβολο: 

4. ΣΤΕΡΕΩΣΗ ISOFIX
 4.1  Τοποθετήστε τους δύο βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 04  

ακριβώς μπροστά από τα δύο βοηθήματα εισαγωγής 02 .

 4.2  Σπρώξτε και τους δύο βραχίονες στήριξης ISOFIX 04  

στα βοηθήματα εισαγωγής 02  μέχρι οι βραχίονες ασφα-

λείας ISOFIX 04  να κλειδώσουν και στις δύο πλευρές 

με χαρακτηριστικό "κλικ". 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το πράσινο κουμπί ασφαλείας 05  πρέ-

πει να είναι ορατό και από τις δύο πλευρές δηλώνοντας 

πως το παιδικό κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά.

5. ΠΙΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
  Πιέστε το παιδικό κάθισμα με δύναμη όσο το δυνατόν 

πιο προς τα πίσω.

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
  Κουνήστε το παιδικό κάθισμα, για να διασφαλίσετε πως 

έχει στερεωθεί σωστά και ελέγξτε ξανά τα κουμπιά ασφα-

λείας 05 , για να βεβαιωθείτε πως και τα δύο είναι τελείως 

πράσινα.

7. ΤΑΝΥΣΗ TOP TETHER
  Τεντώστε τη ζώνη του Top Tether 13 , έως ότου ο δείκτης 

τάσης της ζώνης γίνει 16  πράσινος και το Top Tether 13  

είναι τεντωμένο.

1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ
  1.1  Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 5.1 "ΠΡΟΕΤΟΙ-

ΜΑΣΙΑ ISOFIX". 

 1.2  Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 5.3 "ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΙΙ+ΙΙΙ". 

2.  Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα προς την κατεύθυν-

ση οδήγησης σε ένα κάθισμα οχήματος εγκεκριμένο 

για τη χρήση αυτή. Προσέξτε να εφάπτεται η πλάτη 30  

με την πλάτη του καθίσματος του οχήματός σας.

 Συμβουλή! Σε περίπτωση που το προσκέφαλο του 

καθίσματος του οχήματος δυσχεραίνει τη στερέωση του 

παιδικού καθίσματος, αφαιρέστε το (βλέπε οδηγίες χρήσης 

οχήματος). Τοποθετήστε το προσκέφαλο σε ένα κατάλ-

ληλο σημείο του οχήματος ώστε να μην μετακινείτε κατά 

τη διαδρομή.

3.  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ISOFIX 

 3.1  Τοποθετήστε τους δύο βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 04  

ακριβώς μπροστά από τα δύο βοηθήματα εισαγωγής 02 .

 3.2  Σπρώξτε και τους δύο βραχίονες στήριξης ISOFIX 04  

στα βοηθήματα εισαγωγής 02  μέχρι οι βραχίονες ασφα-

λείας ISOFIX 04  να κλειδώσουν και στις δύο πλευρές 

με χαρακτηριστικό "κλικ". 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το πράσινο κουμπί ασφαλείας 05  πρέ-

πει να είναι ορατό και από τις δύο πλευρές δηλώνοντας 

πως το παιδικό κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά.

4. ΠΙΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 
  Πιέστε το παιδικό κάθισμα με δύναμη όσο το δυνατόν 

πιο προς τα πίσω.

1.   Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 8 "ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΙΙ+ΙΙΙ".

2.   Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του οχήμα-

τος. Προσέξτε να εφάπτεται η πλάτη 30  με την πλάτη του 

καθίσματος του οχήματός σας.

   Συμβουλή! Σε περίπτωση που το προσκέφαλο του 

καθίσματος του οχήματος δυσχεραίνει τη στερέωση του 

παιδικού καθίσματος, αφαιρέστε το (βλέπε οδηγίες χρήσης 

οχήματος). Τοποθετήστε το προσκέφαλο σε ένα κατάλλη-

λο σημείο του οχήματος ώστε να μην μετακινείτε κατά τη 

διαδρομή.

3.   Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 8 "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ".

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
  Κουνήστε το παιδικό κάθισμα, για να διασφαλίσετε πως 

έχει στερεωθεί σωστά και ελέγξτε ξανά τα κουμπιά ασφα-

λείας 05 , για να βεβαιωθείτε πως και τα δύο είναι τελείως 

πράσινα.

6.  Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 8 "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ". 

 Για την ασφάλεια του παιδιού σας πριν από κάθε διαδρομή 
με το αυτοκίνητο σιγουρευτείτε ότι ...

 το παιδικό κάθισμα έχει ασφαλίσει και στις δύο πλευρές με τους βραχίονες στερέ-

ωσης ISOFIT στα σημεία στερέωσης ISOFIT και ότι και τα δύο κουμπιά ασφαλείας 

είναι τελείως πράσινα,

 το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο με ασφάλεια,

 η ζώνη για την μέση έχει περάσει και από τις δύο πλευρές του μαξιλαριού του 

καθίσματος στους ανοιχτόχρωμους κόκκινους οδηγούς ζώνης,

 η ζώνη για την μέση περνάει από το ανοιχτόχρωμο κόκκινο SecureGuard,

 η διαγώνια ζώνη έχει περάσει από την πλευρά της κλειδαριάς της ζώνης του αυ-

τοκινήτου καθώς και στον ανοιχτόχρωμο κόκκινο οδηγό ζώνης του μαξιλαριού του 

καθίσματος,

 η διαγώνια ζώνη έχει περάσει από την σκούρα κόκκινη υποδοχή ζώνης του προ-

σκέφαλου,

 η προστασία πλευρικής σύγκρουσης SICT έχει τοποθετηθεί σωστά και χρησιμοποιείται,

 η διαγώνια ζώνη έχει περάσει πλάγια προς τα πίσω,

 οι ζώνες είναι τεντωμένες και όχι συνεστραμμένες,

 η κλειδαριά της ζώνης του αυτοκινήτου δεν βρίσκεται στον ανοιχτόχρωμο κόκκινο 

οδηγό ζώνης ασφαλείας του μαξιλαριού του καθίσματος.

 Για την ασφάλεια του παιδιού σας πριν από κάθε διαδρομή με το αυτοκίνητο 
σιγουρευτείτε ότι ...

 το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο με ασφάλεια,

 η ζώνη για την μέση 25  έχει περάσει και από τις δύο πλευρές του μαξιλαριού του 

καθίσματος στους ανοιχτόχρωμους κόκκινους οδηγούς ζώνης 28 ,

 η ζώνη για την μέση 25  περνάει από το ανοιχτόχρωμο κόκκινο SecureGuard 26 ,

 η διαγώνια ζώνη 11  έχει περάσει από την πλευρά της κλειδαριάς της ζώνης του 

αυτοκινήτου 27  καθώς και στον ανοιχτόχρωμο κόκκινο οδηγό ζώνης 28  του μαξι-

λαριού του καθίσματος,

 η διαγώνια ζώνη 11  έχει περάσει από την σκούρα κόκκινη υποδοχή ζώνης 29  του 

προσκέφαλου,

 η διαγώνια ζώνη 11  έχει περάσει πλάγια προς τα πίσω,

 οι ζώνες είναι τεντωμένες και όχι συνεστραμμένες,

 η προστασία πλευρικής σύγκρουσης SICT 17  έχει τοποθετηθεί σωστά και χρησιμο-

ποιείται,

 η κλειδαριά της ζώνης του αυτοκινήτου 27  δεν βρίσκεται στον ανοιχτόχρωμο 

κόκκινο οδηγό ζώνης ασφαλείας 28  του μαξιλαριού του καθίσματος.

1.  Περιστρέψτε το SICT 17  αριστερόστροφα (προς την 

πλευρά που βρίσκεται πιο κοντά στην πόρτα του οχήμα-

τος) έως ότου η απόσταση από την πόρτα του οχήματος 

είναι 5 mm ή έως ότου ξεβιδωθεί πλήρως. Τραβήξτε τη 

ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου και περνώντας την πάνω 

από το παιδί σας ασφαλίστε την στην κλειδαριά της ζώνης 

του αυτοκινήτου 27 .
   ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Προσέξτε ώστε η ζώνη ασφαλείας του 

οχήματος να μην συστρέφεται, επειδή διαφορετικά το σύ-

στημα συγκράτησης δεν προσφέρει απόλυτη προστασία. 

2.   Στερεώστε τα γλωσσίδια στην κλειδαριά της ζώνης του 

αυτοκινήτου 27  με χαρακτηριστικό "κλικ".

3.  Τοποθετήστε την διαγώνια ζώνη 11  και την ζώνη για την 

μέση 25  στη μεριά της κλειδαριάς της ζώνης του αυτο-

κινήτου 27  στον ανοιχτόχρωμο κόκκινο οδηγό ζώνης 28  

του μαξιλαριού καθίσματος.

   ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η κλειδαριά ζώνης αυτοκινήτου 27  δεν 

επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή του οδηγού ζώνης 

28  ανοιχτό κόκκινο.

4.  Τοποθετήστε τη ζώνη για την μέση 25  στην άλλη πλευρά 

του μαξιλαριού καθίσματος καθώς και στον ανοιχτόχρωμο 

κόκκινο οδηγό της ζώνης 28 .

   ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η ζώνη για την μέση 25  πρέπει και στις 

δύο πλευρές να περνά όσο πιο κοντά γίνεται από τους 

γοφούς του παιδιού σας. 

5.  Περάστε τη ζώνη για την μέση 25  στο ανοιχτό κόκκινο 

SecureGuard 26 .

   ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μην βάλετε τη διαγώνια ζώνη 11  στο 

ανοιχτό κόκκινο SecureGuard 26 . 

6.  Βάλτε τη διαγώνια ζώνη 11 στην σκούρα κόκκινη υποδοχή 29  

του προσκέφαλου 07, μέχρι εκείνη να εφαρμόσει πλήρως χω-

ρίς να στρίβει μέσα στην σκούρα κόκκινη υποδοχή ζώνης 29.

   Συμβουλή! Αν η πλάτη του καθίσματος 30  κρύβει 

τη σκούρα κόκκινη υποδοχή της ζώνης 29 , μπορείτε να 

ρυθμίσετε το προσκέφαλο 07  προς τα επάνω. Τώρα η 

διαγώνια ζώνη 11  θα μπει εύκολα. Φέρτε το προσκέφαλο 

07  ξανά στο σωστό ύψος.

7.  Βεβαιωθείτε, ότι η διαγώνια ζώνη ασφαλείας 11  περνάει 

από την κλείδα του παιδιού σας και δεν ακουμπάει στον 

λαιμό του και ότι το κουμπί στην σκούρα κόκκινη υποδοχή 

της ζώνης 29  έχει κλείσει τελείως.

   Συμβουλή! Μπορείτε να ρυθμίσετε το προσκέφαλο 07  

ως προς το ύψος ακόμα και μέσα στο όχημα.

   ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η διαγώνια ζώνη 11  πρέπει να περνάει 

πλάγια προς τα πίσω. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύ-

θυνση της ζώνης με το ρυθμιζόμενο οδηγό της ζώνης του 

οχήματός σας.

   ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η διαγώνια ζώνη 11  δεν επιτρέπεται 

σε καμία περίπτωση να περαστεί προς τα μπροστά στον 

ρυθμιζόμενο οδηγό ζώνης στο αυτοκίνητο. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις χρησιμοποιήστε το παιδικό κάθισμα μόνο 

στο πίσω κάθισμα.

8.  Τεντώστε τη ζώνη του αυτοκινήτου τραβώντας την διαγώ-

νια ζώνη 11 .

9.  Ακολουθήστε τις προειδοποιητικές υποδείξεις ανάλογα 

με τον τρόπο τοποθέτησης. 

ΑΠOΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ: 
Για την αποπρόσδεση του παιδιού σας ή για την αφαίρεση του παιδικού καθίσματος ακο-

λουθήστε τα βήματα στο κεφάλαιο 9 "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ".

Το ADVANSAFIX IV R δεν τοποθετείται σταθερά στο αυτοκίνητο. Ασφαλίζει εύκολα 

το παιδί σας σε συνδυασμό με τη ζώνη 3 σημείων του αυτοκινήτου σας. 

ΑΠOΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ: 
Για την αποπρόσδεση του παιδιού σας ή για την αφαίρεση του παιδικού καθίσματος 

ακολουθήστε τα βήματα στο κεφάλαιο 9 "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ".

 Οι ζώνες για τους ώμους 08  πρέπει να είναι ρυθμισμένες 

ώστε να περνάνε οριζόντια ή ξυστά πάνω από τους ώμους 

του παιδιού σας.

 Οι ζώνες για τους ώμους 08  δεν πρέπει να είναι ρυθμισμέ-

νες πίσω από την πλάτη του παιδιού, στο ύψος των αυτιών 

ή πάνω από τα αυτιά.

Οι ιμάντες ώμων ρυθμίζονται με το ακόλουθο τρόπο:
1.  Χαλαρώστε τη ζώνη 5 σημείων 09  του παιδικού καθίσμα-

τος όσο περισσότερο γίνεται.

2.  Κρατήστε πατημένη τη λαβή ρύθμισης 10  στο πίσω μέ-

ρος του προσκέφαλου 07 . 

3.  Σπρώξτε στο επιθυμητό ύψος 07  το ελεύθερο στήριγμα 

για το κεφάλι. Μόλις αφήσετε την λαβή ρύθμισης 10 , 

το προσκέφαλο μαγκώνει 07 .

9. ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΩΜΟΥ
  Για να χαλαρώσετε τις ζώνες των ώμων, πατήστε το κουμπί 

ρύθμισης 18  και τραβήξτε ταυτόχρονα και τις δύο ζώνες 

ώμων 08  προς τα μπροστά. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβήξετε τις βάτες ώμων 19 .

10. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
  Για να ανοίξετε την κλειδαριά της ζώνης 20  πιέστε 

το κόκκινο κουμπί στην κλειδαριά της ζώνης. 

11. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
 Βάλτε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα.  

  Προσέξτε ώστε η κλειδαριά της ζώνης 20  να είναι γυρι-

σμένη προς τα μπροστά και τοποθετήστε το παιδί στο 

παιδικό κάθισμα. 

12. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΩΜΟΥ
  Περάστε τις ζώνες ώμων 08  πάνω από τους ώμους του 

παιδιού σας. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην περιστρέφετε και μην συγ-

χέετε μεταξύ τους τις ζώνες ώμων, διότι διαφορετικά 

χάνουν την προστατευτική τους λειτουργία. 

13. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ  
  Φέρτε τις γλώσσες της κλειδαριάς 21  μαζί στη λαβή, πριν 

τις τοποθετήσετε στην κλειδαριά της ζώνης 20  – συγχρό-

νως πρέπει να ακουστεί ο χαρακτηριστικός θόρυβος "κλικ".

 
  Τραβήξτε τη ζώνη ρύθμισης 22  έως ότου η ζώνη αγκαλιάσει 

ομοιόμορφα το σώμα του παιδιού σας.

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οι ζώνες για το ισχίο πρέπει να περ-

νούν όσο το δυνατόν πιο χαμηλά στα ισχία του παιδιού σας.

 Για την ασφάλεια του παιδιού σας πριν από κάθε διαδρομή ελέγξτε ότι ...
 το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου έχει ασφαλίσει και στις δύο πλευρές με τους 

βραχίονες ασφάλισης ISOFIX 04  στα σημεία στερέωσης ISOFIX 01  και ότι και τα 

δύο κουμπιά ασφαλείας 05  είναι τελείως πράσινα;

 το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο με ασφάλεια;

 το Top Tether 13  είναι τεντωμένο πάνω από την πλάτη του καθίσματος αυτοκινή-

του και ο δείκτης τάσης της ζώνης είναι πράσινος 16 ;

 εφαρμόστε τη ζώνη του παιδικού καθίσματος κοντά στο σώμα του παιδιού, χωρίς 

να το σφίγγει;

 οι ζώνες των ώμων 08  είναι σωστά ρυθμισμένες και οι ζώνες δεν είναι στραβές;

 η βάτα ώμου 19  βρίσκεται στη σωστή θέση στο σώμα του παιδιού σας;

 και οι δύο γλώσσες κλειδαριάς 21  είναι ασφαλισμένες στην κλειδαριά ζώνης 20 ;

 η προστασία πλευρικής σύγκρουσης SICT 17  έχει τοποθετηθεί σωστά και χρησι-

μοποιείται.

ΑΠOΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ: 
Για την αποπρόσδεση του παιδιού σας ή για την αφαίρεση του παιδικού καθίσματος ακο-

λουθήστε τα βήματα στο κεφάλαιο 9 "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ".

ADVANSAFIX IV R

23

24

24

.
24

24

Λάβετε υπόψη τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας.

Απόρριψη συσκευασίας Κάδος για χαρτόνι

Κάλυμμα καθίσματος Λοιπά απορρίμματα, θερμική εκμετάλλευση

Πλαστικά εξαρτήματα Ανάλογα με τη σήμανση στον αντίστοιχο κάδο

Μεταλλικά εξαρτήματα Κάδος για μέταλλα

Ζώνες ασφαλείας Κάδος για πολυεστέρα

Κλειδαριά και γλωσσίδια Λοιπά απορρίμματα

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αν το παιδί σας προσπαθήσει να ανοίξει την κλειδαριά της ζώνης 

του αυτοκινήτου 27  ή να περάσει τη διαγώνια ζώνη  στο ανοιχτόχρωμο 

κόκκινο SecureGuard 26 , σταματήστε αμέσως μόλις μπορέσετε. Ελέγξτε αν 

το παιδικό κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά και διασφαλίστε ότι το παιδί σας είναι 

σωστά προστατευμένο. Εξηγήστε στο παιδί σας τους κινδύνους που μπορεί 

να προκύψουν από τις πράξεις του.

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αν το παιδί σας προσπαθήσει να ανοίξει την κλειδαριά της ζώνης 

του αυτοκινήτου 27  ή να περάσει τη διαγώνια ζώνη 11  στο ανοιχτόχρωμο κόκκινο 

SecureGuard 26 , σταματήστε αμέσως μόλις μπορέσετε. Ελέγξτε, αν το παιδικό κάθισμα 
έχει στερεωθεί σωστά και διασφαλίστε ότι το παιδί σας είναι σωστά προστατευμένο. 

Εξηγήστε στο παιδί σας τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις πράξεις του.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Απομακρύνετε το παιδικό κάθισμα από το όχημα. Το παιδικό κάθι-

σμα δεν πρέπει να μεταφέρεται ποτέ μέσα στο αυτοκίνητο εάν δεν είναι σωστά 

στερεωμένο.

A) ΟΜΑΔΑ 1 (ISOFIX & TOP TETHER)
1. 13 15

2. 12

13

3. 
05 06 .

4. 13

14 13  

5. 04 24 .

B) ΟΜΑΔΑ 2/3 (ISOFIT & ΖΩΝΗ ΟΧΜΗΑΤΟΣ / ΖΩΝΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ)
1. 

2. 29

29 11 .

3. 
05 06

4. 04 24 . 

ΟΜΑΔΑ 2 (15-25 kg) &
ΟΜΑΔΑ 3 (22-36 kg)
Με ζώνη οχήματος 

B2
8. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ SICT
  Περιστρέψτε προς τα έξω το SICT 17  αριστερόστροφα 

(προς την πλευρά που βρίσκεται πιο κοντά στην πόρτα 

του οχήματος) έως ότου η απόσταση από την πόρτα 

του οχήματος είναι 5 mm ή έως ότου ξεβιδωθεί πλήρως.

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΧΡΗΣΗ

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ

9. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

10. ΑΠΟΡΡΙΨΗ


