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9 kg - 18 kg

~9 M tot 4 J

2. INLEIDING
We zijn erg blij dat onze KING II / ATS / LS uw kind op een veilige manier kan 
vergezellen in een nieuwe fase van zijn leven.

Om uw kind optimaal te kunnen beschermen, moet de KING II / ATS / LS 
altijd volgens deze instructies gebruikt en geïnstalleerd worden.

Als u nog meer vragen heeft over het gebruik, neem dan gerust contact met 
ons op:
BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Duitsland

Tel.: +49 (0) 8221 3670 -199  
Fax: +49 (0) 8221 3670 -210 
E-mail: service.de@britax.com 
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED 
1 Churchill Way West 
Andover 
Hampshire SP10 3UW 
Verenigd Koninkrijk 

Tel.: +44 (0) 1264 333343  
Fax: +44 (0) 1264 334146 
E-mail: service.uk@britax.com 
www.britax.com

In deze handleiding worden de volgende, hieronder weergegeven, sym-
bolen gebruikt: 

Symbool Trefwoord Uitleg
LET OP! Kans op ernstig lichamelijk letsel

WAARSCHUWING! Kans op licht lichamelijk letsel

LET OP! Kans op materiële schade 

 TIP: Handige opmerkingen 

Instructies met een bepaalde volgorde zijn genummerd.
Voorbeeld: 
1. Druk op de knop...

21

22

Kleuren gordelgeleider
De twee verschillende autogordels zijn met 
verschillende kleuren gemarkeerd om ze uit 
elkaar te kunnen houden. De diagonale gordel 
21  heeft een donkerrode kleur en de horizon-
tale gordel 22  een fel rode kleur. Voor de kleur 
van de gordelgeleiders op het autokinderzitje is 
hetzelfde kleurenschema aangehouden. 

4. VERZORGING EN ONDERHOUD

3. CERTIFICERING  / GEBRUIKPAGINA I

5. DEMONTEREN EN VERWIJDEREN

1. PRODUCTOVERZICHT

WEGGOOIEN:
Houd u aan de afvalverwerkingsvoorschriften in uw land.

Weggooien van de verpakking Papiercontainer

Bekleding Restafval, thermische verwerking

Kunststof delen Conform het label in de daarvoor 
bedoelde container

Metalen delen Container voor metalen

Gordels Container voor polyester

Gesp en sluittong Restafval

Batterijen Container voor batterijen 

VERWIJDEREN:

LOSMAKEN VAN UW KIND:
1. Druk om uw kind los te maken op de rode knop van de sluiting van de

vijfpuntsgordel 12 .

1. Maak de gordel in het voertuig los 20  en maak de gordels van het tuigje los.
2. Haal het diagonale gordelgedeelte uit 21  de bovenste gordelgeleider 01 .
3. Om de kuip los te maken: druk op een van de grijze ontgrendelingsknoppen

03  en trek tegelijkertijd de zitkuip 02  zo ver mogelijk naar voren.
4. Haal de diagonale gordel  21  en 22  de heupgordel 04  uit de lichtrode gelei-

ders voor de onderste gordel. 
5. Houd de zitkuip 02  met één hand vast, terwijl u degrijze instelhendel 05  met

uw andere hand naar voren trekt.
6. Om de kuip te vast te zetten: plaats de zitkuip 02  op de basis 06  over beide

vergrendelingsvoorzieningen.
WAARSCHUWING! Haal uw hand, om letsel te voorkomen, van de gri-

jzeinstelhendel 05  af zodra u de beide vergrendelvoorzieningen hebt bereikt.
7. Duw de zitkuip 02  met beide handen tegen de basis 06  totdat hij stevig

vastzit.

BRITAX RÖMER 
Autokinderzitje

Getest en gecertificeerd
conform ECE* R 44/04

*ECE = Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor
kinderen

Groep Lichaamsgewicht
KING II / ATS / LS I 9 tot 18 kg

Het autokinderzitje is ontworpen, getest en gecertificeerd conform de eisen van de 
Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen (ECE R 44/04). Het 
keurmerk E (in een cirkel) en het certificaatnummer staan op de oranje certifice-
ringssticker (sticker op het autokinderzitje).

 LET OP!    Deze certificering komt te vervallen wanneer u wijzigingen aan het 
autokinderzitje aanbrengt. Alleen de fabrikant mag wijzigingen aan 
het autokinderzitje aanbrengen.

 LET OP!   Zet uw kind of het autokinderzitje nooit vast met een tweepuntsgor-
del. Als u uw kind met alleen een tweepuntsgordel in het autokinder-
zitje vastzet, kan dit in het geval van een ongeluk ernstig letsel voor 
uw kind tot gevolg hebben, met mogelijk de dood tot gevolg.

Volg de instructies voor het gebruik van kinderzitjes in de gebruikershandleiding van uw 
voertuig op. Het zitje mag worden gebruikt in voertuigen met een driepuntsgordel. 
Raadpleeg voor meer informatie over de goedgekeurde autokinderzitjes in de gewichtsklasse van  
9 tot 18 kg  de gebruikershandleiding van uw voertuig. 
U kunt uw autokinderzitje als volgt gebruiken:

In de rijrichting ja

Tegen de rijrichting in nee 1)

met tweepuntsgordel nee

met driepuntsgordel2) ja

op de bijrijdersstoel ja 3)

op de achterbank bij het 
raam

ja

op de achterbank in het mid-
den (met driepuntsgordel)

ja 4)

1) Gebruik is alleen toegestaan in een achterwaarts gerichte autostoel (bijv. in een minibus) 
wanneer de autostoel ook is goedgekeurd voor gebruik door volwassenen. Het zitje mag niet in het 
werkgebied van een airbag worden geplaatst.
2) De veiligheidsgordel moet voldoen aan ECE R 16 of een vergelijkbare standaard (zie testlabel op 
gordel met een 'E' of 'e' in een cirkel).
3) Bij een front-airbag: Schuif de stoel ver terug en houd de instructies in de gebruikershandleiding 
van het voertuig aan.
4) Mag niet worden gebruikt als het voertuig is uitgerust met alleen een tweepuntsgordel.

9 - 18 kg

Verwijderen van de bekleding
Maak de gordels van het tuigje zo ver mogelijk los.
1. Open de sluiting van het tuigje 12  (druk op de rode

knop).
2. Verwijder de bekleding van de hoofdsteun 09  .

3. Open de drukknopen 29  aan de linker- en rechterkant
van het achterdeel van de bekleding.

4. Haak de elastische zoom van de bekleding los onder de
rand van de zitkuip.

 TIP: Begin aan de zijkanten van de zitkuip.
5. Trek de bekleding omhoog en over de schuine kant van

de gordelinsteller.
6. Haal de sluiting van het tuigje 12  en het uiteinde van de

gordel door de bekleding.
7. Trek de bekleding omhoog en verwijder hem over de

hoofdsteun 09  .

De bekleding kan nu worden gewassen. Neem het 
wasvoorschrift voor de bekleding in acht:

De bekleding plaatsen
Ga in omgekeerde volgorde te werk om de bekleding weer 
aan te brengen.

09

29

12

Gebruik uitsluitend de originele vervangende bekleding van BRITAX RÖMER 
aangezien de bekleding een belangrijk onderdeel vormt van het autokinderzitje en 
een belangrijke functie vervult voor een goede werking van het systeem. Vervan-
gende stoelhoezen zijn te koop bij uw handelaar.
• De bekleding kan worden verwijderd en gewassen met een wasprogramma voor

kwetsbaar wasgoed (30°C). Let op de instructies op het wasvoorschrift van de
bekleding.

• De kunststof delen kunt u met een vochtige doek afnemen. Gebruik geen bijten-
de reinigingsmiddelen (zoals oplosmiddelen).
 LET OP! Het kinderzitje mag niet zonder de stoelbekleding worden gebruikt.

Onderhoud van de sluiting van het tuigje
Het is essentieel voor de veiligheid van uw kind dat de gesp van het tuigje correct werkt. 

Problemen met de gesp van het tuigje worden over het algemeen veroorzaakt door 
vervuiling of vreemde objecten. De volgende problemen kunnen zich voordoen:

• De gespen van de sluiting komen maar langzaam los wanneer de ontgrendelingsknop 
wordt ingedrukt.

• De gespen vallen niet meer in de vergrendelingsstand (bijv. ze schieten terug wanneer u 
ze probeert in te drukken).

• Bij het vastzetten van de gespen is geen duidelijke 'klik' hoorbaar.
• De gespen zijn moeilijk te plaatsen (u voelt weerstand).
• De gesp opent alleen door extreme kracht uit te oefenen.
Oplossing: reinig de gesp van het tuigje zodat deze weer naar behoren functio-

neert.

25

12

12

27
26

De gesp van het tuigje reinigen
1. Open de gesp van het tuigje 12  (druk op de rode

knop).
2. Zet de zitkuip in 02  rechtop.
3. Open de klittenbandsluiting van de gordelslothoes

25  en verwijder en bewaar deze.
4. Pak de metalen plaat onder het zitgedeelte vast,

26  die de sluiting 12  op de basis houdt, en zet 
deze in een verticale stand.

5. Schuif de metalen plaat 26  door de sleuf 27 .
6. Leg de gesp van het tuigje 12  tenminste een uur

lang in warm water met afwasmiddel. 
7. Spoel de gesp van het tuigje grondig af 12  en

droog hem zorgvuldig.
8. Schuif de metalen plaat 26  met de zijkant door de

sleuf 27  in de bekleding en de basis.
9.   Draai de metalen plaat 26  90° 

 LET OP! Trek stevig aan de gesp van het tuigje 12  
om ervoor te zorgen dat deze goed vastzit.

10. Schuif de gordelslothoes 25  door de sleuf 27  en
maak de klittenbandsluiting vast. 

De passagiersensor reinigen
1. Vouw het onderste gedeelte van de bekleding omhoog.
2. Verwijder vuil en stof in de buurt van de passagiersensor

28  met een stofzuiger.
 LET OP! De passagiersensor 28  mag niet in aanra-
king komen met water. 

28



9.2 UW KIND VASTZETTEN

Productvariant KING II: 

Productvariant KING II LS: 

 WAARSCHUWING! Trek de instelband 16  recht 
naar voren (niet omhoog of omlaag)

1.  Trek aan de instelband 16  totdat het indicatie-
lampje 15  'groen' brandt en u een geluid hoort. 

 ►De gordelspanning van uw kinderzitje is nu inge-
schakeld en een teveel aan lengte van de gordel 
wordt binnen een bepaald werkbereik automatisch 
gecorrigeerd.
 TIP! Het groene indicatielampje 15  gaat na een paar 

seconden automatisch uit, maar het systeem blijft actief. 
Stap 1 kan op ieder gewenst moment worden herhaald.    

Uw kinderzitje is uitgerust met een systeem dat de spanning van het tuigje 
automatisch binnen een bepaald werkbereik houdt als het eenmaal correct is afge-
steld. Daarnaast zijn verschillende indicatie- en waarschuwingsfuncties beschik-
baar. Het systeem werkt met een passagiersensor. Dus als uw kind niet in het zitje 
zit, is het indicatielampje uit. 

  LET OP! Het automatische gordelspansysteem en de weergave- en alarm-
functies zijn gebonden aan bepaalde grenzen en functioneren alleen bij correct 
gebruik. Ze bieden slechts ondersteuning en vormen geen vervanging voor 
controles, aanbevelingen en vereisten op het gebied van veiligheid en ontslaan 
u evenmin van uw eigen verantwoordelijkheid op dit gebied. U blijft altijd zelf 
volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind en moet hierop regelmatig 
controleren.

Productvariant KING II ATS: 

  LET OP! Als het indicatielampje 15  rood oplicht, is 
uw kind niet juist vastgezet  of heeft het automatische 
intreksysteem zijn grenzen bereikt. Stop bij de eerst-
volgende veilige gelegenheid en herhaal de stappen in 
hoofdstuk „9.3 Vastzetten van uw kind“.

 TIP! Als uw kind nog vast zit, kan een alarmmelding 
erop wijzen dat het automatische beveiligingssysteem 
de grens van het werkbereik heeft bereikt. Wellicht zit de 
gordel nog steeds beter dan toen u hem voor het eerst 
aanlegde, maar de automatische afstelling is niet meer ac-
tief. U kunt gewoon doorrijden (en regelmatig controleren 
of uw kind nog goed vast zit), of u stopt bij de eerstvolgen-
de gelegenheid en trekt gewoon de instelgordel (zonder 
de gordel lost te maken) weer naar het groene bereik, 
om het automatische beveiligingssysteem opnieuw op te 
laden. Daardoor wordt tevens het waarschuwingssysteem 
gereset. 

 TIP! Als u kind slaapt, kunt u eerst de mute-knop 
indrukken en deze ingedrukt houden, terwijl u de gesp 
losmaakt. 
 

  LET OP! Als het indicatielampje 15  rood en groen 
knippert, moeten de batterijen worden vervangen.

Haal de bekleding en het schuimkussen van de zitting  
en vervang de twee type AAA-batterijen in het  
batterijvakje 24 .

8. INSTALLATIE VAN HET KINDERZITJE
1.  Plaats het kinderzitje in de rijrichting op de autostoel. 
2.  Druk op een van de grijze ontgrendelingsknoppen 03  

en trek tegelijkertijd de zitkuip 02  zo ver mogelijk naar 
voren.
 LET OP! Bij het loshalen of vastzetten mag er niets 
tussen de zitkuip 02  en de basis 06 komen.  De vin-
gers van u of uw kind kunnen klem komen te zitten. 

3.  Maak de gordel van het voertuig los en plaats deze 
tussen de zitkuip 02  en de basis 06  in de lichtrode 
onderste gordelgeleiders 04 .
 LET OP! Zorg ervoor dat de diagonale gordel en 
de 21  heupgordel 22  zich in de onderste lichtrode 
gordelgeleiders bevinden 04  en dat beide gordels niet 
gedraaid zijn. 

4.  Bevestig de sluittong in de sluiting van de gordel van 
het voertuig 20  met een hoorbare 'KLIK'. 

5.  Zet het diagonale gordelgedeelte vast 21  door stevig 
aan de diagonale gordel 21  te trekken aan de andere 
kant van de sluiting van de veiligheidsgordel van het 
voertuig. 

6.  Houd de zitkuip 02  met één hand vast terwijl u de 
grijze instelhendel 05  met uw andere hand naar voren 
trekt. Plaats de zitkuip 02  op de basis 06  over beide 
vergrendelingsvoorzieningen.

 WAARSCHUWING! Haal uw hand, om letsel te 
voorkomen, van de grijze instelhendel af zodra u de 
beide vergrendelvoorzieningen hebt bereikt. 05 . 

7.  Duw de zitkuip 02  met beide handen tegen de basis 
06  totdat hij stevig vastzit.  

 LET OP! De twee rode veiligheidsmarkeringen op 
de grijze ontgrendelingsknoppen mogen niet zichtbaar 
zijn.

8.  Plaats het diagonale gordelgedeelte 21  in de bo-
venste donkerrode gordelgeleider 01 . 

9.  Trek het kinderzitje met een ruk naar voren om ervoor 
te zorgen dat de gordel goed vastzit. 

10. Volg de stappen in het hoofdstuk  
10.1 'DE HOOFDSTEUN INSTELLEN' .

11.  Volg de stappen in het hoofdstuk 
 10.2 'UW KIND VASTZETTEN'. 

9.1. DE HOOFDSTEUN INSTELLEN

1. De gordels losmaken 
Druk op de instelknop 13  en trek tegelijkertijd onder de 
schouderkussentjes 10  beide schoudergordels 11  naar 
voren.

De hoofdsteun 09  moet zodanig zijn afgesteld dat de 
bovenkant van de schouderstukken van het tuigje zich op 
dezelfde hoogte bevinden als de schouders van uw kind.
Als uw kind veel kleding draagt, moet de hoofdsteun wel-
licht iets worden verhoogd om de juiste zit van het tuigje 
te waarborgen.

2. Instellen van de hoofdsteun voor:
KING II ATS / LS
1.  Zet uw kind in het kinderzitje en controleer de hoogte 

van de hoofdsteun 09 .
2.  Trek aan / duw tegen de hoofdsteuninsteller 07  om 

de hoofdsteun omhoog of omlaag te zetten. 
3.  Herhaal deze procedure totdat de hoofdsteun 09  de 

juiste hoogte heeft bereikt. 
 WAARSCHUWING! Bij een te laag afgestelde 

hoofdsteun werken het tuigje en de indicatiesystemen 
mogelijk niet correct.

KING II 
1.   Trek aan de hendel van de hoofdsteuninsteller 08  

aan de achterkant van de zitkuip 02 . 
De hoofdsteun is nu ontgrendeld.

2.  Schuif de ontgrendelde hoofdsteuninsteller 09  in de 
gewenste richting tot de juiste hoogte is bereikt. Zod-
ra u de hendel van de hoofdsteuninsteller los laat 08 , 
wordt de positie van de hoofdsteun 09  vergrendeld. 

3.  Zet uw kind in het kinderzitje en controleer de hoogte 
van de hoofdsteun 09 . Herhaal deze procedure tot-
dat de hoofdsteun 09  de juiste hoogte heeft bereikt.

Het is belangrijk dat de hoogte van de hoofdsteun 09  juist wordt afgesteld om 
een correcte werking van het 5-punts-tuigje en de veiligheid van uw kind te 
garanderen. 

De hoogte van de hoofdsteun instellen voor uw kind:

De zitkuip van de KING II / ATS / LS kan in vier verschillende standen 
worden gezet:

hoorbaar vast klikken.
8.  Trek aan de schoudergor-

dels 11  om het schoot-
gedeelte strak te trekken, 
zodat het tuigje vlak ligt en 
goed aansluit.

1.  Open de sluiting van het tuigje 12  (druk op rode knop).
2.  Druk op de instelknop 13  en trek tegelijkertijd onder de 

schouderkussentjes 11  beide schoudergordels 10  naar 
voren.

3.  Zet uw kind in het kinderzitje.
4.  Controleer de hoogte van de hoofdsteun en pas deze 

indien nodig aan [zie boven]. 
5.  Zorg ervoor dat de rug van uw kind tegen de rugleuning 

van het kinderzitje aanligt.
6.  Haal de sluittongen 23  uit de houders van het  

tuigje 19 . 
7.  Breng de twee sluitgespen 23  naar elkaar toe en plaats 

ze samen in de sluiting van het tuigje 12  – ze moe ten 

LET OP! De heupgordels 24  moeten zo laag mogelijk op de heupen van uw 
kind worden geplaatst.

9.  Volg de stappen in het gedeelte '9.3 VASTZETTEN VAN UW KIND' voor de 
uitvoering die u gebruikt.  

1.  Trek aan de instelgordel 16  tot de gordels vlak liggen 
en nauw aansluiten op het lichaam van uw kind.

 WAARSCHUWING! Trek de instelband 16  recht 
naar voren (niet omhoog of omlaag).

1.  Trek aan de instelband 16  totdat het indicatielampje 
14  'groen' brandt en u een 'klik' hoort die aangeeft 
dat de gordel correct is vastgezet. 

 TIP! Het groene indicatielampje gaat na een paar secon-
den automatisch uit. 
2.  Houd rekening met de veiligheidsinstructies in hoof-

dstuk '8. INSTALLATIE VAN HET KINDERZITJE' 

9.3 VASTZETTEN VAN UW KIND

 WAARSCHUWING! Trek de instelgordel 16  recht 
naar voren.

Hoe steviger de gordels over het lichaam van uw kind passen, des te beter uw 
kind wordt beschermd. Daarom mag uw kind geen dikke kleding dragen onder de 
gordel.

2.  Volg de veiligheidsinstructies in hoofdstuk  
'8. INSTALLATIE VAN HET KINDERZITJE' 

Wat u moet doen als het indicatielampje niet 'groen' brandt ...
●  Controleer of de hoofdsteun correct is afgesteld aan de hand van het 

hoofdstuk '9.1 DE HOOFDSTEUN INSTELLEN'. 
● Controleer of u de instelband met voldoende kracht heeft aangetrokken.
●  Over het algemeen is de batterij in het product niet vervangbaar en hoeft hij 

vanwege de lange levensduur niet te worden vervangen.
●  Als het probleem niet met behulp van bovenstaande methoden kan worden 

opgelost, neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger of de klanten-
service van BRITAX RÖMER. 

Wat u moet doen als het indicatielampje helemaal niet gaat branden...
●  Controleer of de hoofdsteun correct is ingesteld aan de hand van het hoofdstuk 

'9.1 DE HOOFDSTEUN INSTELLEN'.
●  Controleer of zich vuil heeft opgehoopt in het zitgedeelte onder de passagier-

sensor.    
Reinig dit gedeelte indien nodig schoon zoals in hoofdstuk 4 [pagina I]  
beschreven.

● Vervang beide batterijen
● Controleer of u de instelband met voldoende kracht heeft aangetrokken.
Als het probleem niet met behulp van bovenstaande methoden kan worden opge-
lost, neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger of de klantenservice 
van BRITAX RÖMER. 

 Neem rustig de tijd om deze instructies zorgvuldig door te lezen 
en bewaarde ze altijd in het daarvoor bedoelde opbergvakje 18  in het 
kinderzitje! Als u het kinderzitje aan iemand anders uitleent, overhandig 
dan ook altijd de instructies.  

 LET OP! Voor de veiligheid van uw kind:
•  Gebruik de KING II / ATS / LS uitsluitend om uw kind veilig in uw auto plaats 

te laten nemen. Het zitje is niet bedoeld als stoel of speelgoed in huis. 
 •  Bij een ongeluk met een snelheid van meer dan 10 km per uur kan het 

autokinderzitje beschadigd raken, zonder dat de schade direct zichtbaar is. 
In dit geval moet het autokinderzitje worden vervangen. Voer het af conform 
de voorschriften.

•  Laat uw autokinderzitje bij schade altijd controleren (bijvoorbeeld als het op 
de grond is gevallen).

•  Controleer alle belangrijke onderdelen regelmatig op beschadigingen.  
Controleer vooral of alle mechanische onderdelen correct functioneren.

• Nooit onderdelen van het kinderzitje smeren of oliën.
• Laat uw kind nooit zonder toezicht achter in het autokinderzitje in de auto.
• Laat kinderen alleen aan de trottoirzijde de auto in- en uitstappen.
•  Bescherm het autokinderzitje tegen direct zonlicht, als het niet wordt ge-

bruikt. Het autokinderzitje kan erg heet worden in direct zonlicht. Kinderen 
hebben een gevoelige huid en kunnen dus letsel oplopen.

•  Hoe steviger de gordels over het lichaam van uw kind passen, des te beter uw 
kind wordt beschermd. Daarom mag uw kind geen dikke kleding dragen onder 
de gordel. 

•  Stop regelmatig tijdens lange ritten, zodat uw kind de gelegenheid krijgt om 
te spelen als het uit het kinderzitje wordt gehaald.

•  Gebruik op de achterbank: Zet de voorstoel ver genoeg naar voren zodat 
de voeten van uw kind niet de rugleuning van de voorstoel raken (om de 
kans op letsel te beperken).
 LET OP! Voor de veiligheid van alle passagiers:

In geval van een noodstop of een ongeval, kunnen personen of voorwerpen 
die niet goed vastzitten in de auto letsel andere personen verwonden.  
Controleer daarom altijd of...
•  de rugleuningen van de autostoelen zijn vergrendeld (bijv. of de grendel van 

een inklapbare rugleuning is geborgd).
•  alle zware of scherpe voorwerpen (bijvoorbeeld op de hoedenplank) zijn 

vastgezet.
• alle personen in de auto hun veiligheidsgordels hebben omgedaan.
•  het autokinderzitje altijd vastgezet is in de auto, zelfs wanneer er geen kind 

in het zitje zit.
 WAARSCHUWING! Voor uw veiligheid als u met het kinderzitje bezig 

bent:
•  Gebruik het kinderzitje nooit als het niet is vastgezet, zelfs niet om het uit te 

proberen.
•  Bij het loshalen of vastzetten mag er niets tussen de zitkuip 02  en de basis 

06  geraken.  De vingers van u of uw kind kunnen klem komen te zitten.
•  Om schade te voorkomen dient u ervoor te zorgen dat het autokinderzitje niet 

bekneld raakt tussen harde voorwerpen (autodeur, stoelrails, enz.).
•  Bewaar het kinderzitje op een veilige plek als het niet wordt gebruikt. Plaats 

geen zware voorwerpen op het kinderzitje en bewaar het niet vlak naast 
warmtebronnen of in direct zonlicht.

• Voor opslag altijd de batterijen verwijderen.

 OPGELET! Om uw auto te beschermen:
• Bepaalde autostoelbekleding van kwetsbaar materiaal (bijv. velours, leer, enz.) 
kan slijtageplekken gaan vertonen door het gebruik van kinderzitjes. Voor een 
optimale bescherming van uw stoelbekleding, adviseren wij u BRITAX RÖMER 
Car Seat Protector uit ons assortiment van accessoires te gebruiken.

 LET OP! Batterijen voor de ATS-productuitvoering:
• De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen. • Houd batte-
rijen buiten bereik van kinderen. • Gebruik uitsluitend nieuwe batterijen van het-
zelfde type. • Gebruik enkel 2 batterijen met 1,5 volt van het type AAA. • Gebruik 
nooit batterijen die tekenen van lekkage vertonen. • Verwijder de oude batterijen 
en gooi ze weg volgens de verwijderingsinstructies op pagina I, hoofdstuk 5. 
• Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte of vuur. Ze kunnen dan barsten 
of exploderen. • Gebruik in verband met de lagere spanning geen oplaadbare 
batterijen. • Neem de waarschuwingen op de verpakking van de batterijen in 
acht.

6. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

PAGINA II

7. HOEKAFSTELLING 

De hoek afstellen:
Trek de instelhendel omhoog 17  en trek/duw de zitkuip 
02  in de gewenste stand. 

 LET OP! De zitkuip 02  moet veilig worden vastge-
zet ongeacht de stand. Trek aan de zitkuip 02  om 
ervoor te zorgen dat hij correct vastzit.

 TIP! U kunt de hoek van de zitkuip ook afstellen 02  
als uw kind in het kinderzitje zit. 

 Controleer voor de veiligheid van uw kind voor iedere autorit of ...
 ► het autokinderzitje goed is vastgezet,
 ► de zitkuip en 02  de basis 06  volledig vergrendeld zijn, de twee rode vei-
ligheidsmarkeringen op de grijze ontgrendelingsknoppen 03  niet zichtbaar 
zijn, 
 ►de diagonale 21  en heupgedeeltes van de gordel 22  aan beide kanten 
door de lichtrode onderste gordelgeleiders lopen 04 ,
 ►het diagonale gordelgedeelte 21  door de bovenste donkerrode gordelge-
leider loopt 01 ,
 ►de diagonale gordels 21  en de heupgordels 22  strak zitten en niet zijn 
gedraaid,
 ►de gordelgesp van het voertuig 20  zich niet tussen de onderste lichtrode 
gordelgeleiders 04  van het kinderzitje bevindt.
 ►de hoofdsteun correct is afgesteld, 
 ►de vijfpuntsgordel van uw kinderzitje comfortabel, maar STEVIG om het 
lichaam van uw kind zit,
 ►de banden van de vijfpuntsgordel niet gedraaid zijn,
 ►de sluittongen 23  in de sluiting van het tuigje 12  vastzitten. 

  LET OP! Als uw kind de gordelsluiting van uw voertuig 20 of de sluiting van 
de vijfpuntsgordel 12  probeert te openen, stop dan bij de eerstvolgende ge-
legenheid. Controleer of het autokinderzitje nog correct vastzit en controleer 
of uw kind stevig vastzit. Wijs uw kind op de gevaren van zijn handelen.

UW KIND LOSMAKEN EN HET ZITJE VERWIJDEREN:
Om uw kind los te maken of het autokinderzitje te verwijderen, volgt u de 
stappen in hoofdstuk 5 'DEMONTEREN EN VERWIJDEREN' [PAGINA I]
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