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1. SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI 2. UPORABA V VOZILU 3. HOMOLOGACĲA 4. NEGA IN VZDRŽEVANJE

5.  Odpnite oba gumba na hrbtnem delu prevleke.
6.  Odpnite oba gumba na prevleki sedežnega dela in prevleko odmaknite naprej. 

Pri tem varovalo SecureGuard 26  povlecite skozi prevleko.

7.  Zrahljajte 5-točkovni varnostni pas 09  otroškega sedeža kolikor je to mogoče.  

Nasvet! Oba ramenska pasova ob pritisnjenem nastavnem gumbu 18  povlecite naprej.

8.  Ločite obe odprti ramenski blazini 19  od igličastega traku in ju položite okoli ramen-

skih pasov 08 .
   NEVARNOST Prepričajte se, da ramenska pasova 08  pravilno potekata skozi 

ramenski blazini 19 . 

9.  Jezička zaponke 21  vzemite iz za to predvidene reže 44  na notranjem delu hrbtne-

ga naslonjala.

10.  Privzdignite sivo obračalno ploščo 32  in jo z varovalom SecureGuard 26  potisnite 

ven v smeri hrbtnega naslonjala 30 .

11.  Sivo obračalno ploščo 32  obrnite okoli, tako da se bo zaponka pasu 20  nahajala 
zgoraj, SecureGuard 26  pa spodaj. 

12.  SecureGuard 26  spravite v za to predvideni utor in sivo obračalno ploščo 32  poti-

snite nazaj v njeno držalo, dokler ne zaskoči (zaslišite "klik").

Priporočamo, da 5-točkovni varnostni pas uporabljate, dokler je to mogoče, in predelavo 

opravite šele, ko bo vaš otrok tehtal nad 15 kg ter dosegel najvišji položaj vzglavnika.

1.  Zrahljajte 5-točkovni varnostni pas 09  otroškega sedeža kolikor je to mogoče.

2.   Odprite zaponko pasu 20  in jezička zaponke vstavite 21  v stranski vodili pasu.

3.    Odpnite gumbe na hrbtnem delu in zgornjo polovico prevleke odmaknite navzgor, 

spodnjo pa navzdol.
4.  Jezička zaponke vtaknite 21  v za to predvideno režo 44  na notranjem delu 

hrbtnega naslonjala. 

5.  Odprite obe ramenski blazini 19  na stranskih zapiralih na ježka. 
6.   Igličasti sprijemalni trak obeh odprtih ramenskih blazin 19  potisnite pod prevleko 

hrbtnega naslonjala in ga pritrdite na za to predvideni koprenasti trak. 

Pazite, da obe ramenski blazini ne bosta nameščeni druga čez drugo. 

7.  Povlecite trak 22 , da pas napnete. 

8.  Odpnite oba gumba na prevleki sedežnega dela in prevleko odmaknite naprej. 

Zaponko pasu 20  povlecite skozi prevleko. 

9.  Privzdignite sivo obračalno ploščo 32  in jo z zaponko pasu 20  potisnite ven v smeri 

hrbtnega naslonjala 30 .

10.  Sivo obračalno ploščo obrnite 32  okoli, tako da se bo varovalo SecureGuard (B) 

26  nahajalo zgoraj, zaponka pasu (A) 20  paspodaj. 
11.  Zaponko pasu 20  spravite v za to predvideni utor in sivo obračalno ploščo 32  poti-

snite nazaj v njeno držalo, dokler ne zaskoči (zaslišite "klik"). 

12.   SecureGuard 26  speljite skozi režo v prevleki z našitkom B (15-36 kg).
13.  Zapnite spodnja dva gumba na prevleki. 

14.  Zapnite zgornja dva gumba na prevleki.

11. DEMONTAŽA 5-TOČKOVNEGA VARNOSTNEGA PASU IN PONOVNA NAMESTITEV VAROVALA SECUREGUARD

12. PONOVNA MONTAŽA 5-TOČKOVNEGA VARNOSTNEGA PASU IN DEMONTAŽA VAROVALA SECUREGUARD 

9 – 36 kg 
9 M. ~ 12 L.

SI

Navodila za uporabo 

Hrbtna stran otroškega sedeža
1.  Vzglavnik 07  potisnite v skrajni spodnji položaj.

2.  Pritisnite varovalo v sredini stikala za menjavo skupine 45  in ga sočasno povleci-

te v spodnji položaj za uporabo v skupini 1 (9-18 kg). 

Sprednja stran otroškega sedeža
3.   Spodnji del prevleke vzglavnika zavihajte navzgor in ga položite čez vzglavnik. 

4.  Odpnite oba gumba na notranji strani prevleke vzglavnika.

Upoštevajte navodila za uporabo otroških zadrževalnih sistemov v navodilih za uporabo 
vašega vozila. Sedež se lahko uporablja v vozilih s pritrdišči ISOFIX in Top-Tether, v vozilih 
s pritrdišči ISOFIX in 3-točkovnim varnostnim pasom (glej seznam tipov) ter v vozilih 
s 3-točkovnim varnostnim pasom. 
V navodilih za uporabo vašega vozila najdete informacĳe o avtomobilskih sedežih, ki imajo 
homologacĳo za otroške varnostne sedeže razreda teže 9 do 36 kg. 
Sedež ADVANSAFIX IV M je homologiran za tri različne načine vgradnje:

a) To pomeni, da se lahko otroški sedež uporablja samo v vozilih, ki so navedena v priloženem seznamu 
tipov vozil. Ta seznam tipov se stalno posodablja. 
Najsodobnejšo verzĳo dobite pri nas ali na spletni strani www.britax-roemer.com

Otroški sedež lahko uporabite:

obrnjen v smeri vožnje da

obrnjen proti smeri vožnje ne 1)

z 2-točkovnim pasom ne

s 3-točkovnim pasom2) da

s pritrdišči ISOFIX (med sedežno 

površino in naslonjalom)

da

na sprednjem sopotnikovem sedežu da 3)

na zunanjih straneh zadnjega sedeža da

na srednjem zadnjem sedežu  

(s-3-točkovnim pasom)
da 4) 

1) Dovoljena je uporaba samo na sedežu, ki je obrnjen nazaj (npr. dostavno vozilo, minibus), 
in je  namenjen tudi prevozu odraslih oseb. Na ta sedež ne sme učinkovati zračna blazina vozila.
2) Varnostni pas mora biti homologiran v skladu s standardom ECE R 16 (ali primerljivim standardom), 
npr. prepoznate ga po črki „E“, „e“ v krogu na homologacĳski etiketi na pasu.
3) Pri sprednji zračni blazini: avtomobilski sedež potisnite daleč nazaj, po potrebi upoštevajte napotke 
v priročniku vozila.
4) Uporaba ni možna, če je na voljo le 2-točkovni varnostni pas.

Skupina Način vgradnje Vrsta dovoljenja Poglavje v navo-
dilih za uporabo

1 (9-18 kg) ISOFIX + TopTether univerzalen A

2/3 (15-36 kg) ISOFIT + varnostni 

pas vozila

pol-univerzalen a) B1

2/3 (15-36 kg) Varnostni pas vozila univerzalen B2

BRITAX RÖMER 
Otroški sedež

Atest in homologacĳa

po ECE* R 44/04

Skupina Telesna teža

ADVANSAFIX IV M I+II+III od 9 do 36 kg

* ECE = Evropski standard za varnostno opremo

Avtomobilski otroški varnostni sedež je projektiran, preizkušen in potrjen v skladu 

z zahtevami evropskega standarda za otroško varnostno opremo (ECE R 44/04). 

Znak atesta E (v krogu) in homologacijska številka sta navedena na oranžni homolo-

gacijski etiketi (prilepljena na otroškem avtomobilskem sedežu).

 NEVARNOST! Homologacija preneha veljati takoj, ko na otroškem sedežu karkoli 

spremenite. Spremembe lahko izvede izključno proizvajalec.

 NEVARNOST! Otroka ali otroškega sedeža nikoli ne zavarujte z 2-točkovnim 

varnostnim pasom. Če je vaš otrok v otroškem sedežu pripet samo z 2-točkovnim 

varnostnim pasom, lahko pride v primeru nesreče do hudih poškodb ali celo smrti.

 OPOZORILO! Sedež ADVANSAFIX IV M smete uporabljati izključno za varovanje 

vašega otroka v vozilu. V nobenem primeru ni primeren za priložnostno sedenje 

doma ali kot otroška igrača.

 Vzemite si čas in ta navodila natančno preberite ter jih vedno hranite 
v za to predvidenem žepu 14  na otroškem sedežu, da jih lahko kadarkoli 
ponovno preberete. Navodila morate otroškemu sedežu priložiti, če ga izročite 
tretji osebi. 

 NEVARNOST! Za zaščito vašega otroka:

•  

-

•  -

 

 NEVARNOST! Za zaščito vseh potnikov v avtomobilu:

-

 

•  

•  

 

-

-

dodatne opreme.

15.  Zapnite oba gumba na zgornji prevleki vzglavnika. 

Hrbtna stran otroškega sedeža
16. Pritisnite varovalo v sredini stikala za menjavo skupine 45  in ga sočasno povlecite 

v zgornji položaj za uporabo v skupini 2/3 (15-36 kg). 

13.  Zaponko pasu 20  povlecite skozi režo v prevleki, ki je bližje hrbtnemu naslonjalu.

14.  Zapnite spodnja dva gumba na prevleki. 

15.  Zapnite zgornja dva gumba na prevleki.

16.  Zapnite oba gumba na zgornji prevleki vzglavnika.

NEGA ZAPONKE PASU 
Pogoj za varnost vašega otroka je, da zaponka pasu pravilno deluje. Okvare zaponke 

pasu se zgodijo predvsem zaradi nabrane umazanije ali prisotnih tujkov. Med drugimi 

so motnje delovanja lahko naslednje:

•  oba jezička zaponke po pritisku rdečega gumba za deblokado izvrže počasi.

•  jezička ne zaskočita v zaponko (t.j. zaponka jih izvrže, če jih skušate potisniti v za-

ponko).

•  jezička zaskočita brez slišnega "klika".

•  jezička je zelo težko potisniti v zaponko pasu (občutite upor).

•  zaponko pasu je možno odpreti le z velikim naporom.

Kaj storiti 
Da bo zaponka pasu ponovno brezhibno delovala, jo lahko očistite na naslednji način:

ČIŠČENJE ZAPONKE PASU
1.  Odprite zapiralo na ježka na premični blazini 31  in jo snemite.

2.  Odstranite sivo obračalno ploščo 32  kot opisano v pog. "11. DEMONTAŽA 

5-TOČKOVNEGA VARNOSTNEGA PASU IN PONOVNA NAMESTITEV VAROVA-

LA SECUREGUARD"

3.  Obračalno ploščo 32  z zaponko pasu 20  za najmanj eno uro potopite v toplo 

vodo z dodanim čistilom.

4.  Zaponko pasu 20  temeljito izperite in osušite.

5.  Pritrdite sivo obračalno ploščo 32  kot opisano v pog. "11. DEMONTAŽA 5-TOČ-

KOVNEGA VARNOSTNEGA PASU IN PONOVNA NAMESTITEV VAROVALA 

SECUREGUARD"

6.  Pritrdite premično blazinico 31 .

ČIŠČENJE

 POZOR Uporabljajte izključno originalne nadomestne sedežne prevleke Bri-

tax, saj je sedežna prevleka bistveni sestavni del otroškega sedeža in izpolnjuje 

pomembne funkcije za zagotavljanje brezhibnega delovanja sistema. Nadomestne 

prevleke za sedeže dobite pri vašem trgovcu.

 POZOR! Avtomobilskega otroškega sedeža ni dovoljeno uporabljati brez sedežne 

prevleke.

•  Prevleko lahko snamete in jo z blagim pralnim sredstvom operete v pralnem stroju 

s programom za občutljivo perilo (30 °C). Prosimo, upoštevajte navodilo na pralni 

etiketi prevleke.

•  Ramenski blazini je mogoče sneti in oprati z mlačno milnico.

•  Plastične dele, varovalo SecureGuard in pasove lahko očistite z milnico.  

Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev (npr. topil).

Odstranjevanje ramenskih blazin

1.  Zrahljajte ramenska pasova 08 , kolikor je mogoče.

2.  Odprite ramenski blazini 19  na stranskih zapiralih na ježka.

Hrbtna stran otroškega sedeža

3.  Top Tether 13  položite naprej čez sedež.

4.  Na zgornjem delu izpnite odlagalni žep 14 .

5.  Nekoliko izvlecite ramenska pasova 08 , tako da je mogoče videti spodaj nahaja-

joči se zanki pasov ramenskih blazin 19 .

6.  Iztaknite zanki pasov iz plastičnih sponk 41  nastavljalnika višine ramenskih pasov 42 .

7.  Ramenski blazini 19  izvlecite v smeri naprej iz rež za pas.

Ponovno nameščanje ramenskih blazin

Korake izvedite v obratnem vrstnem redu.

 POZOR Ramenskih blazin 19  in pasov ne smete zasukati ali med seboj zame-

njati. Ramenska pasova 08  morata nalegati v ramenskih blazinah 19  pod črnim 

prekrivnim trakom 43 .

08

19
14

13

41

42

08
43

Odstranjevanje prevleke

Vzglavnik

1.  Odpnite oba gumba 33  pri obeh režah za pas.

2.  Vzglavnik otroškega sedeža potisnite v njegov najvišji položaj.

3.  Povlecite elastiko zgoraj proč od roba školjke in vstavni kartici 34  povlecite 

iz obeh rež vškoljki.

4.  Rob prevleke povlecite iz reže med školjko otroškega sedeža in blažilnim vstavkom. 

5.  Iztaknite gumijaste zanke 35  pod vzglavnikom.

Sedežna školjka

6.  Odprite zapiralo na ježka na premični blazini 31  in jo snemite.

7.  Odpnite vse štiri gumbe 36  na površini sedala in hrbtnega naslonjala.

8.  Zaponko pasu 20  oziroma SecureGuard 26  potisnite skozi režo v prevleki.

9.  Iztaknite gumijaste zanke 37  spredaj pod sedalnim delom in izvlecite vstavni 

kartici 38  iz sedežne školjke.

10.  Elastične zanke previdno povlecite iz obodne reže vodil pasov 28 .

11. Rob prevleke in vstavni kartici 39  vzemite iz reže med sedežno školjko in blažil-

nim vstavkom.

12.  Gumijaste zanke 40  zgoraj na hrbtni strani hrbtnega naslonjala povlecite iz reže 

na sedežni školjki in jih izpnite. 

Ponovno nameščanje prevleke:
Korake izvedite v obratnem vrstnem redu.

33
34

35

31

20

36
37

38

28
40

39

 POZOR! Otroški sedež pri načinu vgradnje A vedno uporabljajte s pravilno vgraje-

no zaponko pasu 20 , pri načinu vgradnje B pa vedno s pravilno vgrajenim varovalom 

SecureGuard 26 . Prepričajte se, ali je obračalna plošča 45  pravilno pritrjena.

 POZOR! Prepričajte se, da pasovi niso zviti in da so pravilno vstavljeni skozi reže 

za pas v prevleki. Za zaponko pasu 20  je predvidena zadnja, za SecureGuard 26  

pa sprednja reža za pas v sedežni prevleki. Reža na sprednjem robu sedeža je name-

njena nastavljalnemu pasu 22  varnostnega pasu.

BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany

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

T.: +49 (0) 8221 3670-199/-299   
F.: +49 (0) 8221 3670-210 
E.: service.de@britax.com 
www.britax-roemer.com

 
T.: +44 (0) 1264 333343   
F.: +44 (0) 1264 334146 
E.: service.uk@britax.com 
www.britax-roemer.com
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ADVANSAFIX IV M
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Pravilno nastavljen vzglavnik 07  zagotavlja optimalno zaščito 

vašega otroka v otroškem sedežu. Redno preverjajte, ali višina 

vzglavnika 07  še ustreza telesni višini vašega otroka:

Vzglavnik 07  mora biti nastavljen tako, da sta ramenska paso-

va 08  v višini otrokovih ramen ali nekoliko višje.

Pravilno nastavljen vzglavnik 07  zagotavlja optimalni potek di-

agonalnega pasu 11  in nudi vašemu otroku optimalno zaščito. 

Redno preverjajte, ali višina vzglavnika 07  še ustreza telesni 

višini vašega otroka:

Vzglavnik 07  mora biti nastavljen tako, da je med rameni vaše-

ga otroka in vzglavnikom 07  še za dva prsta prostora.

Tako lahko višino vzglavnika prilagodite velikosti vašega 
otroka:
1.  Ročaj za deblokado 10  na hrbtni strani vzglavnika 07  

držite pritisnjen. 

2.  Zdaj lahko deblokirani vzglavnik 07  namestite na želeno 

višino. Takoj ko ročaj izpustite 10 , vzglavnik 07  zaskoči.

3.  Namestite otroški sedež na sedež vozila.

4.  Namestite vašega otroka v otroški sedež in preverite 

višino. Ta postopek ponavljajte, dokler vzglavnik 07  

ne bo v pravilni višini.

5.3  Nastavitev vzglavnika za skupino II + III  
(15-36 kg)

1.   Če vaše vozilo ni serijsko opremljeno s pomožnimi vodili 

ISOFIX, pritrdite pomožni vodili 02 , ki spadata v dobavni 

obseg sedeža*, tako, da je izrez obrnjen proti dvema pritr-

diščema ISOFIX 01 vašega vozila.

     NASVET! Pritrdišča ISOFIX se nahajajo med sedežno 

površino in hrbtnim naslonjalom avtomobilskega sedeža.

2.  Vzglavnik avtomobilskega sedeža potisnite v njegov najvišji 

položaj.

3.  Na hrbtni strani otroškega sedeža povlecite sivo zanko 03 , 

dokler popolnoma ne izvlečete zaskočnih ročic ISOFIX 04 .

4.  Na obeh straneh zaskočnih ročic ISOFIX 04  drugega 

proti drugemu pritisnite zeleni varnostni gumb 05  in rdeči 

sprostilni gumb 06 . Tako zagotovite, da bosta oba kavlja 

zaskočnih ročic ISOFIX 04  odprta in pripravljena za uporabo.

* Pomožni vodili olajšata vgradnjo otroškega sedeža s pomočjo pritrdišč ISOFIX in preprečita 
poškodbe avtomobilskih sedežnih prevlek. Če jih ne uporabljate, jih odstranite in skladiščite 
na varnem mestu. Pri vozilih s poklopnim hrbtnim naslonjalom je treba pred poklopom hrbtnega 
naslonjala pomožni vodili odstraniti.
Morebitne težave nastanejo običajno zaradi umazanije ali tujkov na pomožnih vodilih ali jezičku. 
Odstranite umazanijo ali tujke, da preprečite takšne težave.

5.1 Priprava pritrdišč ISOFIX

5.2 Nastavitev vzglavnika za skupino I (9-18 kg)

Najprej preberite poglavje v zvezi z želenim načinom montaže v pog. 6.

SKUPINA 2 (15-25 kg) in
SKUPINA 3 (22-36 kg)
Z ISOFIT + varnostni pas vozila 

B1
SKUPINA 1 (9-18 kg)
Z ISOFIX + Top Tether A

1. PREDHODNA OPRAVILA
 1.1  Izvedite korake v poglavju 5.1 "PRIPRAVA PRITRDIŠČ 

ISOFIX". 

 1.2  Izvedite korake v poglavju 5.2 "NASTAVITEV VZGLAV-
NIKA ZA SKUPINO I".

2. PRIPRAVA PASU TOP TETHER
 2.1  Karabinski kavelj 12  pasu Top Tether 13  izpnite iz pri-

trdila na hrbtni strani otroškega sedeža.

 2.2  Vzemite pas Top Tether 13  iz odlagalnega žepa 14  

in ga položite čez otroški sedež. 

 2.3  Otroški sedež namestite v smeri vožnje in na avtomo-

bilski sedež, ki je odobren za tako uporabo. Prilago-

dite kot hrbtnega naslonjala avtomobilskega sedeža, 

da bo reža med avtomobilskim sedežem in otroškim 

sedežem kar se da majhna. 

 2.4  Vzemite pas Top Tether 13  in kovinski jeziček 15  

potisnite proč od pasu, da tega podaljšate, in povlecite 

pas Top Tether 13  za karabinski kavelj 12 .

 2.5 Top Tether 13  napeljite po sredini, med nosilcema  

  vzglavnika 07 , pri integriranih vzglavnikih pa na strani,  

  bližji pritrdišču Top Tether 13  v vozilu.

3. PRITRJEVANJE PASU TOP TETHER
  Karabinski kavelj 12  vpnite v priporočeno pritrdišče  

Top-Tether v vašem vozilu.

   POZOR! Pazite, da ne boste namesto pritrdišča  

Top-Tether uporabili kavelj za prtljago. 

 Zato v vašem vozilu poiščite ta simbol: 

4. PRITRJEVANJE S SISTEMOM ISOFIX
 4.1  Obe zaskočni ročici ISOFIX 04  namestite neposredno 

pred obe pomožni vodili 02 .

 4.2  Obe zaskočni ročici ISOFIX 04  potisnite v pomožni 

vodili 02 , dokler zaskočni ročici ISOFIX 04  na obeh 

straneh slišno ne zaskočita ("klik"). 

 NEVARNOST! Zeleni varnostni gumb 05  mora 

biti viden na obeh straneh, da je otroški sedež pravilno 

pritrjen.

5. PREMIK V KONČNI POLOŽAJ
  Otroški sedež s silo potisnite toliko nazaj, kolikor je mogoče.

6. KONTROLA PRITRDITVE
  Otroški sedež stresite, da se prepričate, ali je trdno 

pritrjen, in ponovno preverite varnostna gumba 05 , 

da se prepričate, ali sta oba popolnoma zelena.

7. NAPENJANJE PASU TOP TETHER
  Napnite pas Top Tether 13 , dokler indikator napetosti 

pasu 16  ne postane zelen in je pas Top Tether 13  napet.

1. PREDHODNA OPRAVILA
  1.1  Izvedite korake v poglavju 5.1 "PRIPRAVA PRITRDIŠČ 

ISOFIX". 

 1.2  Izvedite korake v poglavju 5.3 "NASTAVITEV VZGLAV-
NIKA ZA SKUPINO II+III". 

2.  Postavite otroški sedež, v smeri vožnje, na avtomobilski 

sedež, ki je odobren za uporabo. Bodite pozorni na to, 

da naslonjalo otroškega sedeža 30  po celotni površini 

nalega na hrbtno naslonjalo avtomobilskega sedeža.

 Nasvet! Če vzglavnik avtomobilskega sedeža ovira pri-

trditev otroškega sedeža, vzglavnik odstranite (glej navodila 

za uporabo vozila). Odstranjeni vzglavnik varno shranite 

na primerno mesto v vozilu, tako da ga ne more zalučati.

3.  PRITRJEVANJE S SISTEMOM ISOFIX 

 3.1  Obe zaskočni ročici ISOFIX 04  namestite neposredno 

pred obe pomožni vodili 02 .

 3.2  Obe zaskočni ročici ISOFIX 04  potisnite v pomožni vodili 

02 , dokler zaskočni ročici ISOFIX 04  na obeh straneh 

slišno ne zaskočita ("klik"). 

 NEVARNOST! Zeleni varnostni gumb 05  mora biti 

viden na obeh straneh, da je otroški sedež pravilno 

pritrjen.

4. PREMIK V KONČNI POLOŽAJ 
  Otroški sedež s silo potisnite toliko nazaj, kolikor je mogoče.

1.   Izvedite korake v poglavju 8 "NASTAVITEV VZGLAVNIKA 
ZA SKUPINO II+III".

2.   Namestite otroški sedež na avtomobilski sedež. Bodite 

pozorni na to, da naslonjalo otroškega sedeža 30  po ce-

lotni površini nalega na hrbtno naslonjalo avtomobilskega 

sedeža.

   Nasvet! Če vzglavnik avtomobilskega sedeža ovira 

pritrditev otroškega sedeža, vzglavnik odstranite (glej 

navodila za uporabo vozila). Odstranjeni vzglavnik varno 

shranite na primerno mesto v vozilu, tako da ga ne more 

zalučati.

3.   Izvedite korake v poglavju 8 "VAROVANJE VAŠEGA 
OTROKA".

5. KONTROLA PRITRDITVE 
  Avtomobilski otroški sedež potresite, da se prepričate, 

ali je trdno pritrjen, in ponovno preverite varnostna gumba 

05 , da zagotovite, da sta oba popolnoma zelena.

6.  Izvedite korake v poglavju 8 "VAROVANJE VAŠEGA 
OTROKA". 

 Pred vsako vožnjo z vozilom se zaradi varnosti vašega malčka prepričajte, da ...
 je otroški varnostni sedež na obeh straneh vpet z zaskočnima ročicama ISOFIT 

v pritrdilne točke ISOFIT in da sta oba varnostna gumba popolnoma zelena;

 je otroški sedež varno pritrjen;

 medenični pas poteka na obeh straneh skozi svetlo rdeče vodilu pasu;

 medenični pas poteka skozi svetlo rdeče varovalo SecureGuard;

 diagonalni pas, na strani avtomobilske zaponke pasu, prav tako poteka v svetlo 

rdečem vodilu pasu sedežne blazine;

 diagonalni pas poteka skozi temno rdeč nosilec pasu na vzglavniku;

 diagonalni pas poteka poševno v smeri nazaj;

 da ramenska pasova nista zasukana;

 in da se avtomobilska zaponka pasu ne nahaja v svetlo rdečem vodilu pasu sedež-

ne blazine.

 Pred vsako vožnjo z vozilom se zaradi varnosti vašega malčka prepričajte, da ...
 je otroški sedež varno pritrjen;

 medenični pas 25  poteka na obeh straneh skozi svetlo rdeče vodilu pasu 28 ;

 medenični pas 25  poteka skozi svetlo rdeče varovalo SecureGuard 26 ;

 diagonalni pas 11 , na strani avtomobilske zaponke pasu 27 , prav tako poteka 

v svetlo rdečem vodilu pasu 28  sedežne blazine;

 diagonalni pas 11  poteka skozi temno rdeč nosilec pasu 29  na vzglavniku;

 diagonalni pas 11  poteka poševno v smeri nazaj;

 da ramenska pasova nista zasukana;

 in da se avtomobilska zaponka pasu 27  ne nahaja v svetlo rdečem vodilu pasu 28  

sedežne blazine.

1.  Izvlecite avtomobilski varnostni pas in ga prek vašega 

otroka speljite v avtomobilsko zaponko pasu 27 .
   NEVARNOST! Pazite, da varnostni pas vozila ni za-

sukan, ker v nasprotnem primeru zadrževalni sistem 

nima polne zaščitne funkcije. 

2.   Jeziček zaponke vtaknite v avtomobilsko zaponko  

pasu 27 , tako da slišno zaskoči ("klik").

3.  Položite diagonalni pas 11  in medenični pas 25  na strani 

avtomobilske zaponke pasu 27  v svetlo rdeče vodilo pasu 

28  sedežne blazine.

   NEVARNOST! Avtomobilska zaponka pasu 27  

se ne sme nahajati v območju svetlordečega vodila  

pasu  28 .

4.  Medenični pas 25  na drugi strani sedežne blazine 

prav tako položite v svetlordeče vodilo pasu 28 .

   NEVARNOST! Medenični pas 25  mora na obeh stra-

neh potekati kolikor je to mogoče nizko prek dimelj vašega 

otroka. 

5.  Medenični pas 25  vpeljite v svetlordeče varovalo Secure-

Guard 26 .

   NEVARNOST! Pazite, da ne vpeljete diagonalnega 

pasu 11  v svetlordeče varovalo SecureGuard 26 . 

6.  Diagonalni pas 11  speljite skozi temnordeč nosilec pasu 

29  vzglavnika 07 , tako da poteka v celoti in nezasukan 

skozi temnordeč nosilec pasu 29 .

   Nasvet! Če hrbtno naslonjalo 30  pokriva nosilec pasu 

29 , lahko vzglavnik 07  prestavite navzgor. Zdaj je mogoče 

diagonalni pas 11  z lahkoto namestiti. Nato namestite 

vzglavnik 07  ponovno nazaj na pravilno višino.

7.  Prepričajte se, da diagonalni pas 11  poteka prek ključnice 

vašega otroka in ne nalega na vrat otroka ter da je gumb 

na temnordečem nosilcu pasu 29  popolnoma zaprt.

   Nasvet! Višino vzglavnika 07  lahko prilagodite tudi 

v vozilu.

   NEVARNOST! Diagonalni pas 11  mora potekati 

poševno v smeri nazaj. Potek pasu lahko regulirate s pre-

mično sponko pasu na varnostnem pasu vašega vozila.

   NEVARNOST! Diagonalni pas 11  ne sme biti nikoli 

speljan naprej proti preusmerjevalniku pasu vozila. V tem 

primeru otroški sedež uporabljajte samo na zadnjem avto-

mobilskem sedežu.

8.  Napnite avtomobilski varnostni pas tako, da povlečete 

diagonalni pas 11 .

9.  Upoštevajte opozorila, k veljajo za posamezni način 

vgradnje. 

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN DEMONTAŽA: 
Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža sledite korakom  

v poglavju 9 "DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA".

Sedež ADVANSAFIX IV m se v avtomobil ne vgradi fiksno. Skupaj z vašim otrokom 

bo preprosto zavarovan s 3-točkovnim varnostnim pasom vozila. 

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN DEMONTAŽA: 
Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža sledite korakom v po-

glavju 9 "DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA".

 Ramenska pasova 08  morata biti nastavljena tako, da pote-

kata vodoravno oziroma se nahajata minimalno nad rameni 

vašega otroka.

 Ramenska pasova 08  ne smeta potekati za otrokovim 

hrbtom, v višini ušes ali prek ušes.

Ramenska pasova nastavite tako:
1.  Zrahljajte 5-točkovni varnostni pas 09  otroškega sedeža 

kolikor je to mogoče.

2.  Ročaj za deblokado 10  na hrbtni strani vzglavnika 07  

držite pritisnjen. 

3.  Zdaj lahko deblokirani vzglavnik 07  namestite na želeno 

višino. Takoj ko ročaj izpustite 10 , vzglavnik 07  zaskoči.

8. POPUŠČANJE RAMENSKIH PASOV
  Da bi popustili ramenska pasova, pritisnite nastavni gumb 18  

in istočasno povlecite oba ramenska pasova 08  naprej. 

 POZOR! Ne vlecite ramenskih blazin 19 .

9. ODPIRANJE ZAPONKE PASU
  Da bi odprli zaponko pasu 20 , pritisnite rdeči gumb 

na zaponki. 

10. NAMEŠČANJE OTROKA V SEDEŽ
 Namestite vašega otroka v otroški varnostni sedež.  

  Prepričajte se, da je zaponka 20  obrnjena naprej in va-

šega otroka namestite v otroški sedež. 

11. NAMEŠČANJE RAMENSKIH PASOV
  Ramenska pasova 08  povlecite preko otrokovih ramen. 

 OPOZORILO! Ramenskih pasov ne zasučite ali 

zamenjajte, saj v nasprotnem primeru izgubita varnostno 

funkcijo. 

12. ZAPIRANJE ZAPONKE PASU  
  Staknite oba jezička zaponke 21 , preden ju vtaknete v za-

ponko pasu 20  – ob tem morate zaslišati "klik".

13. NAPENJANJE NASTAVLJALNEGA PASU  
  Povlecite za nastavljalni pas, 22  dokler se pas ne bo ena-

komerno in tesno prilegal telesu vašega otroka.

   OPOZORILO! Medenični pas mora potekati čim 

nižje preko dimelj vašega otoka.

 Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka 
preverite, ali ...

 je otroški varnostni sedež na obeh straneh vpet z zaskočnima ročicama ISOFIX 04  

v pritrdišči ISOFIX 01  in da sta oba varnostna gumba 05  popolnoma zelena;

 je otroški sedež varno pritrjen;

 je pas Top Tether 13  tesno napet prek hrbtnega naslonjala avtomobilskega sedeža 

in da je indikator napetosti pasu 16  zelen;

 da pasovi otroškega sedeža nalegajo tesno na vašega otroka, vendar ne tako, 

da bi ga "privezali";

 sta ramenska pasova 08  pravilno nastavljena in da pasovi niso zasukani;

 se ramenski blazini 19  nahajata v pravilnem položaju na telesu vašega otroka;

 sta oba jezička zaponke 21  v zaponko pasu 20  slišno zaskočila;

ODPENJANJE VAŠEGA OTROKA IN DEMONTAŽA: 
Za odpenjanje vašega otroka ali odstranitev otroškega sedeža sledite korakom  

v poglavju 9 "DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA".

ADVANSAFIX IV M

23  
24

 NEVARNOST! 24  
24

 NASVET! 24

Prosimo, upoštevajte predpise za odstranjevanje odpadkov, ki veljajo v vaši državi.

Odstranjevanje embalaže Zabojnik za kartone

Sedežna prevleka Preostali odpadki, termična reciklaža

Deli iz umetnih mas Glede na oznako v ustrezen zabojnik

Kovinski deli Zabojnik za kovine

Trakovi pasov Zabojnik za poliester

Zaponka & jeziček Preostali odpadki

  NEVARNOST! Če vaš otrok poskuša odpreti avtomobilsko zaponko 27  ali 

vpeljati diagonalni pas  v svetlordeče varovalo SecureGuard 26 , vozilo zaustavite, 

kakor hitro je to mogoče. Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in zagotovite, 

da je vaš otrok pravilno zavarovan. Otroku pojasnite nevarnosti, povezane z njegovim 

ravnanjem.

 NEVARNOST! Če vaš otrok poskuša odpreti avtomobilsko zaponko 27  ali 

vpeljati diagonalni pas 11  v svetlordeče varovalo SecureGuard 26 , vozilo zaustavite, 

kakor hitro je to mogoče. Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in zagotovite, 

da je vaš otrok pravilno zavarovan. Otroku pojasnite nevarnosti, povezane z njegovim 

ravnanjem.
 NEVARNOST! Otroški sedež odstranite iz vozila. Če otroški sedež ni varno pritr-

jen, ga v vozilu nikoli ne smete transportirati.

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

2. 12 13

3. -
05 06 .

4. 13 14 -
13

5. 04 24 .

B) SKUPINA 2/3 (ISOFIT & AVTOMOBILSKI VARNOSTNI PAS / AVTOMOBILSKI 
VARNOSTNI PAS)

1. 
2. 29 29  pritisne-

11 .

3. 
05 06

4. 04 24 . 

SKUPINA 2 (15-25 kg) in
SKUPINA 3 (22-36 kg)
Z avtomobilskim varnostnim pasom 

B2
5. PRIPRAVLJALNA DELA 6. VGRADNJA IN UPORABA

7. NASTAVITEV NAKLONA SEDEŽA 

8. VAROVANJE VAŠEGA OTROKA

9. DEMONTAŽA OTROŠKEGA SEDEŽA

10. ODSTRANJEVANJE


