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Οδηγός ζώνης (ανοιχτό κόκκινο)

Κουμπί απασφάλισης 
SICT
Υποδοχή ζώνης ασφαλείας (σκούρο κόκκινο)
Βοηθήματα εισαγωγής ISOFIX
Σημεία στερέωσης ISOFIX (αυτοκίνητο)

Βραχίονες ασφαλείας ISOFIT
01

02

03

04

05

06

07
Πλάτη καθίσματος SecureGuard

Κουμπί ρύθμισης ISOFIT

Κουμπί ασφάλειας

Θήκη αποθήκευσης

08

09

10

Λαβή ρύθμισης του προσκέφαλου12

13

14

Αφαίρεση του καλύμματος
1.  Σπρώξτε το προσκέφαλο του καθίσματος στην πιο 

πάνω θέση.
2.  Αφαιρέστε τα άγκιστρα του καλύμματος 19  από την 

πίσω πλευρά της πλάτης του καθίσματος.
3.  Τραβήξτε το επάνω μέρος του καλύμματος και διπλώστε 

το προς τα μπροστά στην επιφάνεια του καθίσματος.
4.  Αφαιρέστε τα άγκιστρα του καλύμματος 19  από την 

μπροστινή πλευρά της πλάτης του καθίσματος.
5.  Βγάλτε το κάλυμμα από την επιφάνεια του καθίσματος.

Αφαίρεση του καλύμματος του προσκέφαλου
6.  Αφαιρέστε τις θηλιές του καλύμματος 20  από την πίσω 

πλευρά της πλάτης του καθίσματος.

7.  Αφαιρέστε τα άγκιστρα του καλύμματος 19  από την 
μπροστινή πλευρά της πλάτης του καθίσματος.

8.  Αφαιρέστε το κάλυμμα του 22  προσκέφαλου.
 ►Τώρα μπορείτε να πλύνετε το κάλυμμα. Παρακαλούμε 
προσέξτε την ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος του 
καλύμματος:

Τοποθέτηση του καλύμματος
Για την τοποθέτηση του καλύμματος ακολουθήστε την 
αντίστροφη σειρά.

5. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μαξιλάρι καθίσματος15

15

09

19

20
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22

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Χαιρόμαστε που το KIDFIX III M θα συνοδεύει με ασφάλεια το παιδί σας σε ένα 
νέο κεφάλαιο της ζωής του.

Για να μπορέσετε να προστατεύσετε σωστά το παιδί σας, πρέπει το 
KIDFIX III M να τοποθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί ακριβώς όπως περι-
γράφεται στις οδηγίες χρήσης!

Αν έχετε ακόμη απορίες ως προς τη χρήση, απευθυνθείτε σε εμάς:

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα: 

Σύμβολο Προειδοποιητική 
λέξη

Επεξήγηση

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών 
ατόμων

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ελαφρών τραυματισμών 
ατόμων

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Χρήσιμες οδηγίες 

Οδηγίες χρήσης, οι οποίες ακολουθούν συγκεκριμένη σειρά, σημειώνονται με αριθμό.
Παράδειγμα: 
1. Πατήστε το κουμπί...  17

16

Χρώματα οδηγού ζώνης
Για καλύτερη διάκριση οι δύο ζώνες ασφαλείας 
σημειώνονται με διαφορετικά χρώματα. 
Η διαγώνια ζώνη 17  με σκούρο κόκκινο και η 
ζώνη μέσης 16  με ανοιχτό κόκκινο. Τα χρώματα 
των οδηγών ζώνης στο παιδικό κάθισμα 
ακολουθούν το ίδιο μοτίβο. 

4. ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ  
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 συστήμα-
τα πρόσδεσης ISOFIX (βλέπετε κατάλογο τύπων) και σε οχήματα με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων. 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του οχήματος σας για πληροφορίες σχετικά με τα καθί-
σματα, τα οποία ενδείκνυνται για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου με κατηγορία βάρους 15 ως 36 κιλά. 
Το KIDFIX III M έχει πιστοποιηθεί για δύο διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης:

Σύμβολο Τρόπος τοποθέτησης Είδος 
πιστοποίησης

Κεφάλαιο 

με τους βραχίονες στερέωσης ISOFIT στα 
σημεία στερέωσης ISOFIX στο όχημα. Λάβετε 
υπόψη σας τον κατάλογο τύπων οχήματος.

semi-

universal α)

9A

με τη ζώνη 3 σημείων του οχήματος universal 9B

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 του αυτοκινήτου:

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.

15–36 κιλά

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

BRITAX RÖMER 
Παιδικό κάθισμα 

αυτοκινήτου

Έλεγχος και άδεια λειτουργίας
Σύμφωνα με ECE* R 44/04

Ομάδα Βάρος σώματος

KIDFIX III M II+III 15 έως 36 κιλά

*ECE = Ευρωπαϊκό πρότυπο για εξοπλισμό ασφαλείας

Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου 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 βρίσκονται στην πορτοκαλί ετικέτα πιστοποίησης 
(αυτοκόλλητο στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου).

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  Η πιστοποίηση παύει να ισχύει με οποιαδήποτε τροποποίη-
ση στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου. Αλλαγές μπορούν να 
γίνουν αποκλειστικά και μόνο από τον κατασκευαστή. Το 
παιδικό κάθισμα προβλέπεται για χρήση με αλλά και χωρίς το 
SecureGuard.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  Το KIDFIX III M 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.

 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.

ΣΕΛΙΔΑ I

6. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
Παρακαλούμε φροντίστε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά 
καλύμματα καθίσματος BRITAX RÖMER, επειδή το κάλυμμα καθίσματος αποτελεί 
ενσωματωμένο μέρος του παιδικού καθίσματος και πληροί σημαντικές λειτουργίες 
για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος. Ανταλλακτικά 
καλύμματα καθίσματος μπορείτε να προμηθεύεστε από το τοπικό κατάστημα πώλησης.
•  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.

•  Τα πλαστικά μέρη και μπορούν να καθαριστούν με σαπουνάδα. Μην χρησιμοποιεί-
τε σκληρά καθαριστικά (όπως διαλυτικά).
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  Το παιδικό κάθισμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται χωρίς 

κάλυμμα.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.  Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κλειδαριάς 
της ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου σας.

2.  Ανοίξτε την σκούρα κόκκινη υποδοχή της ζώνης 03  
σπρώχνοντας το κουμπί στην υποδοχή της ζώνης 03  
προς τα πίσω και βγάλτε έξω την διαγώνια ζώνη 17 .   
Μόνο με τύπο τοποθέτησης A (ISOFIT):

3.  Για να απασφαλίσετε την στερέωση ISOFIT, πιέστε 
μεταξύ τους το πράσινο κουμπί ασφαλείας 08  και το 
κόκκινο κουμπί απασφάλισης 07  πρώτα από την μία 
πλευρά και μετά από την άλλη.

 ►Το παιδικό κάθισμα μπορεί τώρα να αφαιρεθεί.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου πρέ-

πει να είναι πάντα ασφαλισμένο όταν 
βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο, ακόμη 
και όταν δεν κάθεται το παιδί σε αυτό.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:
Λάβετε υπόψη τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας.

Απόρριψη συσκευασίας Κάδος για χαρτόνι

Κάλυμμα καθίσματος Λοιπά απορρίμματα, θερμική εκμετάλλευση

Πλαστικά εξαρτήματα Ανάλογα με την σήμανση στον αντίστοιχο 
κάδο

Μεταλλικά εξαρτήματα Κάδος για μέταλλα

Ζώνες ασφαλείας Κάδος για πολυεστέρα

Κλειδαριά και γλωσσίδια Λοιπά απορρίμματα

ΑΦΑΙΡΕΣΗ:

ΑΠΟΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ:
1. Για να αποπροσδέσετε το παιδί σας, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης 

της κλειδαριάς της ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου σας.

KIDFIX III M
Οδηγίες χρήσης

www.britax.com

GR

15 - 36 κιλά
(~4 ετών - 12 ετών)

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Γερμανία

 
Tηλ.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
Φαξ: +49 (0) 8221 3670 -210
E-mail: service.de@britax.com
www.britax.com

Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Tηλ.: +44 (0) 1264 333343

Φαξ: +44 (0) 1264 334146
E-mail: service.uk@britax.com
www.britax.com
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6.   Ρυθμίστε το παιδικό κάθισμα στην κατεύθυνση πορείας 
σε κάποιο από τα καθίσματα του οχήματος που 
ενδείκνυνται για αυτήν την χρήση.Προσέξτε ώστε η 
πλάτη του καθίσματος 14  να εφάπτεται ακριβώς 
πάνω στην πλάτη του καθίσματος του οχήματος.

8. Σπρώξτε και τους δύο βραχίονες στήριξης ISOFIT 
06  στα βοηθήματα εισαγωγής 02  μέχρι οι βραχίονες 
στήριξης ISOFIT 06  να κλειδώσουν και στις δύο 
πλευρές με χαρακτηριστικό "κλικ".

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  Το πράσινο κουμπί ασφαλείας 08  
πρέπει να είναι ορατό και από τις δύο 
πλευρές δηλώνοντας πως το παιδικό 
κάθισμα έχει στερεωθεί σωστά. 

9. Κρατήστε το κουμπί ρύθμισης ISOFIT 09  πατημέ-
νο και σπρώξτε το παιδικό κάθισμα όσο πιο πίσω 
γίνεται. 

10. Κουνήστε το παιδικό κάθισμα, για να διασφαλίσετε 
πως έχει στερεωθεί σωστά και ελέγξτε ξανά τα 
κουμπιά ασφαλείας 08  , για να βεβαιωθείτε πως 
και τα δύο είναι τελείως πράσινα.

1.  Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 8 "ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ".
2.  Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του οχήματος. Προσέξτε να 

εφάπτεται η πλάτη 14  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 
κατάλληλο σημείο του οχήματος ώστε να μην μετακινείτε κατά τη διαδρομή.

3.  Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 10 "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ". 

11. Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 10 "ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ". 

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

 ►το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου έχει ασφαλίσει και στις δύο πλευρές με τους 
βραχίονες στερέωσης ISOFIT 06  στα σημεία στερέωσης ISOFIT 01  και ότι 
και τα δύο κουμπιά ασφαλείας 08  είναι τελείως πράσινα,
 ►το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου είναι στερεωμένο με ασφάλεια,
 ►η ζώνη για την μέση 16  έχει περάσει και από τις δύο πλευρές του μαξιλα-
ριού του καθίσματος στους ανοιχτόχρωμους κόκκινους οδηγούς ζώνης 05 ,
 ►η ζώνη για την μέση 16  περνάει από το ανοιχτόχρωμο κόκκινο SecureGuard 10 ,
 ►η διαγώνια ζώνη 17  έχει περάσει από την πλευρά της κλειδαριάς της ζώνης 
του αυτοκινήτου 18  καθώς και στον ανοιχτόχρωμο κόκκινο οδηγό ζώνης 05  
του μαξιλαριού του καθίσματος,
 ►η διαγώνια ζώνη 17  έχει περάσει από το σκούρο κόκκινο στήριγμα ζώνης 03  
του προσκέφαλου,
 ►SICT 04  έχουν τοποθετηθεί και χρησιμοποιούνται σωστά,
 ►η διαγώνια ζώνη 17  έχει περάσει πλάγια προς τα πίσω,
 ►οι ζώνες είναι τεντωμένες και όχι συνεστραμμένες,
 ►η κλειδαριά της ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου 18  δεν βρίσκεται στον ανοι-
χτόχρωμο κόκκινο οδηγό ζώνης ασφαλείας 05  του μαξιλαριού του καθίσματος.
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αν το παιδί σας προσπαθήσει να ανοίξει την κλειδαριά της 
ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου 18  ή να περάσει τη διαγώνια ζώνη 17  
στο ανοιχτόχρωμο κόκκινο SecureGuard 10 , 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.

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά τις 

παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις στην προβλεπόμενη θήκη αποθήκευσης 
13  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:
•  Σε περίπτωση ατυχήματος με ταχύτητα σύγκρουσης πάνω από 10 χλμ/ώρα το 

παιδικό κάθισμα μπορεί υπό συνθήκες να καταστραφεί, χωρίς οι φθορές να είναι 
άμεσα εμφανείς. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αντικαταστήσετε το παι-
δικό κάθισμα αυτοκινήτου. Απορρίψτε το σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

•  Ζητήστε διεξοδικό έλεγχο του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου εφόσον 
υπέστη ζημιές (π.χ. αν έπεσε στο πάτωμα).

•  Ελέγχετε τακτικά όλα τα σημαντικά μέρη για ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι κυρίως 
όλα τα μηχανικά μέρη βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

• Μην περνάτε ποτέ με λάδι ή λιπαντικό τα μέρη του παιδικού καθίσματος.
•  Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στο παιδικό κάθισμα μέσα στο όχημα.
•  Να επιτρέπετε στο παιδί σας να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται από το 

όχημα μόνο από την πλευρά του πεζοδρομίου.
•  Προστατεύετε το παιδικό κάθισμα από έντονη άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κατά 

το χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται. Το παιδικό κάθισμα μπορεί να 
αναπτύξει μεγάλες θερμοκρασίες, όταν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 
Το παιδικό δέρμα είναι ευαίσθητο και μπορεί εξαιτίας αυτού να τραυματιστεί.

•  Όσο πιο κοντά στο σώμα του παιδιού σας βρίσκεται η ζώνη ασφαλείας, τόσο 
μεγαλύτερη η ασφάλεια που παρέχεται. Για το λόγο αυτό αποφύγετε να φοράτε 
στο παιδί σας χοντρά ρούχα κάτω από την ζώνη ασφαλείας. 

•  Σε περίπτωση μεγάλων διαδρομών κάνετε συχνά διαλείμματα επιτρέποντας 
στο παιδί σας να κινηθεί ελεύθερα και να παίξει.

•  Χρήση στο πίσω κάθισμα: Σπρώξτε το μπροστινό κάθισμα αρκετά προς τα 
εμπρός, ώστε τα πόδια του παιδιού σας να μην μπορούν να χτυπήσουν στην 
πλάτη του μπροστινού καθίσματος (για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού).
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Προστασία όλων των επιβατών του οχήματος:

Σε ένα απότομο φρενάρισμα ή σε ένα ατύχημα μπορεί αντικείμενα ή άτομα 
που δεν είναι ασφαλισμένα να τραυματίσουν άλλους επιβάτες. Για αυτό προσέ-
χετε πάντα ώστε...
•  να είναι σταθερά στερεωμένες οι πλάτες των καθισμάτων (π.χ. ασφαλίστε το 

αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα).
•  όλα τα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα (π.χ. 

στην πίσω εταζέρα) να είναι ασφαλισμένα.
• να είναι δεμένοι με ζώνες ασφαλείας όλοι οι επιβάτες του οχήματος.
•  το παιδικό κάθισμα στο όχημα να είναι πάντα ασφαλισμένο, ακόμα και αν δεν 

μεταφέρετε κάποιο παιδί.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για προστασία κατά τη χρήση του παιδικού καθίσματος:

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεμονωμένα το κάθισμα, ακόμα και δοκιμαστικά.
•  Η πλάτη του καθίσματος 14  ενδέχεται να γέρνει προς τα πίσω. Το παιδί 

μπορεί να καθίσει στο κάθισμα μόνο αφότου έχετε τοποθετήσει το κάθισμα 
στη θέση του οχήματος. 

•  Κατά την ανύψωση της πλάτης του καθίσματος 14  δεν επιτρέπεται να 
υπάρχει τίποτα στην περιοχή ανάμεσα στην πλάτη του καθίσματος 14  και το 
κάθισμα 15  . Μπορεί εσείς ή το παιδί σας να παγιδεύσετε ή να τραυματίσετε 
για παράδειγμα τα δάχτυλά σας.

•  Για την αποφυγή ζημιών, προσέξτε ώστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου να 
μην μαγκώνει ανάμεσα σε σκληρά αντικείμενα (πόρτα αυτοκινήτου, ράγες 
καθίσματος κ.λπ.).

•  Φυλάξτε το παιδικό κάθισμα σε ασφαλές μέρος, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. 
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο κάθισμα και μην το αποθηκεύετε σε 
άμεση επαφή με πηγές θερμότητας ή κάτω από ηλιακή ακτινοβολία.
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την προστασία του οχήματός σας:

•  Συγκεκριμένα καλύμματα καθίσματος αυτοκινήτου από ευαίσθητα υλικά (π.χ. βε-
λούδο, δέρμα κ.λπ.) μπορεί να εμφανίσουν ίχνη φθοράς κατά την χρήση παιδικών 
καθισμάτων. Για την βέλτιστη προστασία των καλυμμάτων των καθισμάτων του 
αυτοκινήτου σας συνιστούμε την χρήση του επιθέματος παιδικού καθίσματος 
BRITAX RÖMER από τον κατάλογο αξεσουάρ μας.

ΣΕΛΙΔΑ ΙΙ

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

 ►το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου είναι στερεωμένο με ασφάλεια,
 ►η ζώνη για την μέση 16  έχει περάσει και από τις δύο πλευρές του μαξιλαριού 
του καθίσματος στους ανοιχτόχρωμους κόκκινους οδηγούς ζώνης 05 ,
 ►η ζώνη για την μέση 16  περνάει από το ανοιχτόχρωμο κόκκινο SecureGuard 10 ,
 ►η διαγώνια ζώνη 17  έχει περάσει από την πλευρά της κλειδαριάς της ζώνης 
του αυτοκινήτου 18  καθώς και στον ανοιχτόχρωμο κόκκινο οδηγό ζώνης 
05  του μαξιλαριού του καθίσματος,
 ►η διαγώνια ζώνη 17  έχει περάσει από την σκούρα κόκκινη υποδοχή ζώνης 
03  του προσκέφαλου,
 ►η διαγώνια ζώνη 17  έχει περάσει πλάγια προς τα πίσω,
 ►οι ζώνες είναι τεντωμένες και όχι συνεστραμμένες,
 ►SICT 04  έχουν τοποθετηθεί και χρησιμοποιούνται σωστά,
 ►η κλειδαριά της ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου 18  δεν βρίσκεται στον ανοι-
χτόχρωμο κόκκινο οδηγό ζώνης ασφαλείας 05  του μαξιλαριού του καθίσματος.
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αν το παιδί σας προσπαθήσει να ανοίξει την κλειδαριά της 
ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου 18  ή να περάσει τη διαγώνια ζώνη 17  
στο ανοιχτόχρωμο κόκκινο SecureGuard 10 , 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.

Η σωστή ρύθμιση του προσκέφαλου 22  διασφαλίζει την βέλτιστη εφαρμογή της δι-
αγώνιας ζώνης ασφαλείας 17  και προσφέρει την μέγιστη προστασία στο παιδί σας.
Το προσκέφαλο 22  πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένο, ώστε ανάμεσα σε αυτό 
και τους ώμους του παιδιού σας να υπάρχουν 22  ακόμα δύο δάχτυλα κενό.

Με τον ακόλουθο τρόπο μπορείτε να εφαρμόσετε 
το ύψος του προσκέφαλου στο σωματικό μέγεθος 
του παιδιού σας:
1.  Πιάστε την λαβή ρύθμισης 12  στην πίσω πλευρά του 

προσκέφαλου 22  και τραβήξτε την προς τα πάνω.
      Τώρα το προσκέφαλο είναι ελεύθερο.
2.  Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε το απασφαλισμένο 

προσκέφαλο 22  στο επιθυμητό ύψος. Μόλις αφήσετε 
την λαβή ρύθμισης 12 , το προσκέφαλο μαγκώνει 22 .

3.  Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στο 
κάθισμα του οχήματος.

4.  Βάλτε το παιδί σας στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου 
και ελέγξτε το ύψος. Επαναλάβετε αυτήν την 
διαδικασία, μέχρι το προσκέφαλο 22  να έχει το 
σωστό ύψος.
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1.    Αν το όχημα σας δεν είναι εργοστασιακά εξοπλισμένο με τα βοηθήματα ει-
σαγωγής 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.

* Τα βοηθήματα εισαγωγήςδιευκολύνουν την τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος 
με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτρέπουν την καταστροφή 
των καλυμμάτων των καθισμάτων του οχήματος. Εφόσον δεν τα χρειάζεστε, 
απομακρύνετε τα και φυλάξτε τα σε ασφαλές μέρος. 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 σωματιδίων στα βοηθήματα 
εισαγωγής και στα άγκιστρα. Αφαιρέστε ακαθαρσίες ή ξένα σωματίδια για να 
αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα.

2.   Σπρώξτε το προσκέφαλο του καθίσματος στην πιο πάνω θέση.
3.   Διεξαγάγετε τα βήματα στο κεφάλαιο 8 "ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ".

8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Με ISOFIT + ζώνη 3 σημείωνA
Το KIDFIX III M τοποθετείται σταθερά στο αυτοκίνητο με τους βραχίονες ασφα-
λείας ISOFIT.
Στη συνέχεια το παιδί θα πρέπει να δεθεί με τη ζώνη 3 σημείων του 
αυτοκινήτου στο παιδικό κάθισμα.

4.   Κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης ISOFIT 09  
και σπρώξτε τους βραχίονες στήριξης ISOFIT 06
πλήρως προς τα έξω.

2.  Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου και 
περνώντας την πάνω από το παιδί σας ασφαλίστε 
την στην κλειδαριά της ζώνης του αυτοκινήτου 18 .

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  Προσέξτε ώστε η ζώνη ασφαλείας του 
οχήματος να μην συστρέφεται, επειδή 
διαφορετικά το σύστημα συγκράτησης 
δεν προσφέρει απόλυτη προστασία. 

3.  Στερεώστε τα γλωσσίδια στην κλειδαριά της ζώνης 
του οχήματος 18  με χαρακτηριστικό ΚΛΙΚ.

4.  Τοποθετήστε την διαγώνια ζώνη 17  και την ζώνη για 
την μέση 16  στη μεριά της κλειδαριάς της ζώνης 
του αυτοκινήτου 18  στον ανοιχτόχρωμο κόκκινο 
οδηγό ζώνης 05  του μαξιλαριού καθίσματος.

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  Η κλειδαριά της ζώνης ασφαλείας του 
αυτοκινήτου 18  δεν επιτρέπεται να βρί-
σκεται ανάμεσα στον ανοιχτόχρωμο κόκ-
κινο οδηγό ζώνης 05  και το μπράτσο.

6.  Περάστε τη ζώνη για την μέση 16  στο ανοιχτόχρω-
μο κόκκινο SecureGuard 10 .
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  Μην περνάτε τη διαγώνια ζώνη 17  στο 

ανοιχτόχρωμο κόκκινο SecureGuard 10 .

7.  Βάλτε τη διαγώνια ζώνη 17  στην ειδική σκούρα 
κόκκινη υποδοχή 03  του προσκέφαλου 22 , μέχρι 
εκείνη να εφαρμόσει πλήρως χωρίς να στρίβει μέσα 
στην υποδοχή 03 .

  Συμβουλή! Αν η πλάτη του καθίσματος 14  κρύβει 
την υποδοχή της ζώνης 03 , μπορείτε να ρυθμίσετε 
το προσκέφαλο 22  προς τα επάνω. Τώρα η διαγώνια 
ζώνη 17  θα μπει εύκολα. Φέρτε το προσκέφαλο 22  
ξανά στο σωστό ύψος.

8.  Βεβαιωθείτε, ότι η διαγώνια ζώνη ασφαλείας 17  
περνάει από την κλείδα του παιδιού σας και δεν 
ακουμπάει στον λαιμό του και ότι το κουμπί στην 
υποδοχή της ζώνης 03  έχει κλείσει τελείως. 

  Συμβουλή! Μπορείτε να ρυθμίσετε το προσκέφαλο 
22  ως προς το ύψος ακόμα και μέσα στο όχημα.

1.  Περιστρέψτε προς τα έξω το SICT 04  αριστερό-
στροφα (προς την πλευρά που βρίσκεται πιο κοντά 
στην πόρτα του οχήματος), μέχρι η απόσταση από 
την πόρτα του οχήματος να είναι 5 mm ή μέχρι να 
ξεβιδωθεί πλήρως.

5.   Πιέστε μεταξύ τους και στις δύο πλευρές του 
καθίσματος το πράσινο κουμπί ασφαλείας 08  και 
το κόκκινο κουμπί απασφάλισης 07 . Με αυτόν τον 
τρόπο διασφαλίζετε ότι και τα δύο άγκιστρα στους 
βραχίονες στερέωσης ISOFIT 06  είναι ανοιχτά και 
έτοιμα για τοποθέτηση.

10. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 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 6 "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ" [ΣΕΛΙΔΑ I]

Το KIDFIX III M δεν τοποθετείται σταθερά στο αυτοκίνητο. Ασφαλίζει εύκολα 
το παιδί σας σε συνδυασμό με τη ζώνη 3 σημείων του αυτοκινήτου σας. 

Με ζώνη 3 σημείωνB

7.   Τοποθετήστε τους δύο βραχίονες στήριξης ISOFIT 
06  ακριβώς μπροστά από τα δύο βοηθήματα 
εισαγωγής 02 .

ΑΠOΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ: 
Για την αποπρόσδεση του παιδιού σας ή για την αφαίρεση του παιδικού καθίσματος 
ακολουθήστε τα βήματα στο κεφάλαιο 6 "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ" [ΣΕΛΙΔΑ I]

Προσαρμογή της πλάτης:
Η πλάτη 14  είναι συνδεμένη με τη βοήθεια ενός 
σπονδυλωτού άξονα με το μαξιλάρι του καθίσματος 15 . 
Η πλάτη 14  προσαρμόζεται στην κλίση της πλάτης του 
καθίσματος του αυτοκινήτου χωρίς συγκεκριμένες θέσεις.
Προσέξτε ότι η καλύτερη προστασία επιτυγχάνεται, 
όταν το κάθισμα του οχήματός σας είναι σε όρθια θέση.  

5.  Τοποθετήστε τη ζώνη για την μέση 16  στην άλλη 
πλευρά του μαξιλαριού καθίσματος καθώς και στον 
ανοιχτόχρωμο κόκκινο οδηγό της ζώνης 05 .

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  Η ζώνη για την μέση 16  πρέπει και στις 
δύο πλευρές να περνά όσο πιο κοντά γί-
νεται από τους γοφούς του παιδιού σας. 
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  Η διαγώνια ζώνη 17  πρέπει να περνάει 
πλάγια προς τα πίσω. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ζώνης 
με το ρυθμιζόμενο οδηγό της ζώνης 
του οχήματός σας.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  Η διαγώνια ζώνη 17  δεν επιτρέπεται 
σε καμία περίπτωση να περαστεί προς 
τα μπροστά στον ρυθμιζόμενο οδηγό 
ζώνης στο αυτοκίνητο. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις χρησιμοποιήστε το παιδικό 
κάθισμα αυτοκινήτου μόνο στο πίσω 
κάθισμα.

9. Τεντώστε τη ζώνη του αυτοκινήτου τραβώντας την 
διαγώνια ζώνη 17 .

10. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα ανάλογα με τον 
τρόπο τοποθέτησης. 


