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 Kérjük, szánjon időt arra, hogy gondosan elolvassa ezeket az utasításokat, és 
tartsa mindig kéznél a gyerekülés e célra szolgáló tárolórekeszében 05  fellapozás 
céljából! Az útmutatót mindig mellékelni kell a gyereküléshez, ha harmadik személy-
nek adja tovább az ülést! 

3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 

 VESZÉLY! Gyermeke biztonsága érdekében:

10 km/h-nál nagyobb becsapódási sebességű baleset esetén a gyerekülés megsérülhet 

anélkül, hogy a sérülés közvetlenül észrevehető volna. Ebben az esetben ki kell cserélni 

az autós gyerekülést. Kérjük, szabályszerűen ártalmatlanítsa az ülést.

• Feltétlenül ellenőriztesse az autós gyerekülést, ha az megsérült (pl. a földre esett).

• Rendszeresen ellenőrizze a fontos részegységek épségét. Győződjön meg arról, hogy 

elsősorban a mechanikus alkatrészek tökéletesen működőképesek.

• Soha ne zsírozza vagy olajozza a gyerekülés alkatrészeit.

• Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a jármű gyerekülésében.

• Gyermeke kizárólag a járda felől szálljon be vagy ki járműbe, illetve járműből.

• Óvja a gyerekülést az intenzív, közvetlen napsugárzástól, amíg az nincs használatban. 

A közvetlen napsugárzás hatására a gyerekülés felforrósodhat. A gyermekek bőre 

érzékeny és ezáltal megsérülhet.

• Minél szorosabban simul az öv gyermeke testéhez, annál jobban védi gyermekét. 

Gyermeke ne viseljen vastag ruhát az öv alatt. 

• Hosszú utazások alatt rendszeresen tartson szünetet, hogy gyermeke mozoghasson és 

játszhasson.

• Használat a hátsó ülésen: Tolja annyira előre az első ülést, hogy a gyermek ne üthesse be 

lábát a háttámlába (a sérülésveszély elkerülése érdekében).

• Ha gyermeke megpróbálja kinyitni a piros ISOFIT biztosítógombot 06  vagy 

valamelyik övcsatot, álljon meg, amilyen hamar csak lehet. Ellenőrizze, hogy a 

gyerekülés megfelelően van-e rögzítve, és bizonyosodjon meg arról, hogy gyermeke 

biztonságban van. Magyarázza el gyermekének a cselekvéséből eredő veszélyeket.

 VESZÉLY! A gépjármű valamennyi utasának védelme érdekében:

Hirtelen fékezés, illetve baleset következtében a rögzítetlen tárgyak és személyek sérülést 

okozhatnak a jármű többi utasának. Ezért kérjük, mindenkor ügyeljen arra, hogy ...

• a jármű üléseinek háttámlái mindenkor rögzítve legyenek (pl. a lehajtható hátsó ülés be 

legyen kattintva),

• a járműben (pl. a kalaptartón) minden nehéz, illetve éles peremű tárgy rögzítve legyen,

• a járműben minden személy biztonsági öve be legyen kapcsolva,

• az autós gyerekülés mindig rögzítve legyen az autóban, még akkor is, ha nem szállít benne 

gyermeket.

 FIGYELMEZTETÉS! Védelmi intézkedések az autós gyerekülés használatakor:

• A gyerekülést soha ne használja rögzítetlenül, még próbaüléshez se.

• A károsodások elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az autós gyerekülés ne szoruljon 

kemény tárgyak közé (jármű ajtaja, üléssínek stb.).

• Tárolja biztonságos helyen a gyerekülést, ha nem használja. Ne helyezzen nehéz tárgyakat 

az ülésre és ne tárolja azt közvetlenül hőforrások mellett, illetve ne tegye ki közvetlen 

napsugárzásnak.

4. HASZNÁLAT A GÉPJÁRMŰBEN  
Kérjük, vegye figyelembe a gyerekvisszatartó rendszerek használatára vonatkozó 
utasításokat járművének üzemeltetési útmutatójában. Az ülés ISOFIX rögzítőrendszerrel 
ellátott járművekben (lásd típuslista) és hárompontos biztonsági övvel rendelkező járművekben 

használható. 

Kérjük, nézzen utána járművének üzemeltetési útmutatójában azoknak az ülésekre vonatkozó 

információknak, amelyek a 9–18 kg-os és 15–36 kg-os súlycsoportú autós gyerekülésekre 

érvényesek. 

9–36 kg

Az EVOLVA 1-2-3 SL SICT  autós gyerekülés beépítése két különböző módon  
engedélyezett:

Csoport Beépítés módja A gyermek becsatolása Fejezet a használati 
utasításban

1 (9–18 kg) járműbe szerelt biztonsági öv ötpontos biztonsági övvel A

1 (9–18 kg) biztonsági öv + Soft Latch ötpontos biztonsági övvel A

2+3 (15–36 kg) járműbe szerelt biztonsági öv járműbe szerelt biztonsági öv B

2+3 (15–36 kg) biztonsági öv + Soft Latch járműbe szerelt biztonsági öv B

a) Ez azt jelenti, hogy a gyerekülés csak olyan járművekben használható, amelyek fel vannak sorolva 

a mellékelt járműtípuslistában. A típuslistát folyamatosan frissítjük. A lista legfrissebb változatát  

közvetlenül tőlünk vagy a www.britax.com címen szerezheti be.

Az autós gyerekülést a következőképpen használhatja:

menetirányban igen

menetiránnyal szemben nem 1)

kétpontos biztonsági övvel nem

hárompontos biztonsági övvel 2) igen

ISOFIX rögzítési pontokkal (az 

ülőfelület és a háttámla között)

igen

a vezető melletti ülésen igen 3)

az oldalsó hátsó üléseken igen

a középső ülésen  

(hárompontos övvel)
igen 4) 

1)  Az alkalmazás csak olyan hátrafelé néző ülésnél engedélyezett (pl. furgon, kisbusz),  
ahol felnőttek szállítása is engedélyezett. Az ülésnél nem működhet légzsák.

2)  Az övnek az ECE R 16 (vagy hasonló szabvány) szerinti engedéllyel kell rendelkeznie, ez 
például az öv ellenőrző címkéjén található, körbe írt „E”, „e” betűkről ismerhető fel.

3)  Első légzsák esetében: Tolja teljesen hátra az ülést, olvassa el a jármű kézikönyvében lévő 
tudnivalókat.

4) Nem használható, ha csak kétpontos biztonsági öv áll rendelkezésre.

I. OLDAL

7. AZ ÖVCSAT ÁPOLÁSA

1. TERMÉKÁTTEKINTÉS

ÁRTALMATLANÍTÁS:
Kérjük, tartsa be az országában hatályos hulladékkezelési előírásokat.

A csomagolás ártalmatlanítása Papírkonténer

Üléshuzat Háztartási hulladék, termikus hasznosítás

Műanyag alkatrészek A jelölés szerint a megfelelő konténerbe

Fém alkatrészek Fémgyűjtő konténer

Övek Poliésztergyűjtő konténer

Csat és nyelv Háztartási hulladék

6. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
Kérjük, gondoskodjon arról, hogy kizárólag eredeti BRITAX RÖMER tartalék 

üléshuzatokat használjon, mivel az üléshuzat az autós gyerekülés szerves 

alkotórészét képezi, és fontos szerepet tölt be a rendszer kifogástalan 

működésének biztosításában. Tartalék üléshuzatok a szakkereskedőknél 

kaphatók.

•   A huzat levehető és a címkén feltüntetett mosási utasításnak megfelelően mosható.

•   A műanyag részek szappanos vízzel tisztíthatók. Ne használjon erős tisztítószereket 

(például oldószereket).

  VESZÉLY! Az autós gyerekülés nem használható az üléshuzat nélkül.

  VIGYÁZAT! A csatnyelveket soha ne távolítsa el 30  az övekről.

9 – 36 kg
(~9 hó – 12 év)

www.britax.com
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HUEVOLVA 1-2-3 SL SICT 
Használati útmutató

5. A BIZTONSÁGI ÖV CSERÉJE
Az ötpontos biztonsági öv kiszerelése
1.    Lazítsa meg az öveket annyira, amennyire csak lehet 

(lásd: 9.1).

2.    Tolja föl teljesen az övmagasság-állítót 24  (lásd: 8.1).

3.    Akassza ki a vállöveket 13  az összekötőelemből 14 .

4.    Akassza be az összekötőelemet 14  alul a háttámlánál 04  

a tartójába 11 .

5.    Tolja le a vállpánt 18  övhurokjait az övmagasság-állító 24  

csúszkáján.

6.    Húzza ki a vállöveket 13  és a vállpántok 18  övhurokjait az 

övhasítékokból.

7.    Nyissa ki a tépőzárat az ágyékpárnán 21 , majd vegye le azt. 

8.    Akassza ki az ülés alsó felén található állítóövet 23   

a fémlemezből 27 .

9.    Élére állítva tolja át ezt a fémlemezt 27  az ülés héjszer-

kezetében lévő övhasítékon 28 , mellyel az övcsat 19  az 

üléskagylóra van rögzítve.

10.  Nyissa ki az övcsatot 19 .

11.  Tolja át az öveket a zárnyelvekkel 30  a huzat medenceöv- 

hasítékain.

12.  Helyezze az övcsatot 19  a huzat alá, a háttámlában 31  lévő 

tárolórekeszbe 04 .

13.  Tolja az állítóövet 23  a huzat alá.

14.  Rögzítse a vállpárnákat 18  és a vállöveket 13  az  

átvezetőknél 32  lévő gumigyűrűkbe 15 .

Az ötpontos biztonsági öv beszerelése
    Az öv beszereléséhez ellentétes sorrendben járjon el.

 VESZÉLY! A vállöveket erősen meghúzva ellenőrizze 13  az 

ötpontos öv biztonságos rögzítését.

A huzat lehúzása
1.   Állítsa a fejtámlát felső helyzetbe 16  (lásd: 9.1).

2.   Akassza ki a huzat szélét és a gumigyűrűket a fejtámla  

hátoldalán 16 .

3.  Vegye le a fejtámla 16  huzatát.

4.  Akassza ki a gumigyűrűket a háttámlán található 04   

tartócsavarokból.

5.  Lazítsa meg a vállöveket 13  (lásd: 9.2.).

6.  Nyissa ki a tépőzárat az ágyékpárnán 21 , majd vegye le azt.

7.  Nyissa ki a nyomógombokat a háttámla 04  huzatának bal és 

jobb oldalán.

8.  Fűzze ki az övcsatot 19  és az öv végét 23  a huzatból.

9.  Akassza ki az ülés alsó oldalán a huzat gumigyűrűit  

a tartócsavaroknál és a takarófedeleknél 24 .

10.  Óvatosan húzza át oldalt a háttámlán a huzat szélét 04   

a SICT-en 08 .

11.  Húzza át a huzatot a nyílással a fejtámlán 16 .

 A huzat a címkén feltüntetett mosási utasításnak megfelelően 

mosható.

A huzat felhúzása
 A huzat felhúzásához ellentétes sorrendben járjon el.

 FIGYELMEZTETÉS! Győződjön meg róla, hogy az övek  

nincsenek megcsavarodva és megfelelően vannak behelyezve 

a huzat övhasítékaiba.

Gyermeke biztonságának feltétele az övcsat megfelelő működése. Az övcsat nem 

 megfelelő működését általában a lerakódott szennyeződések vagy idegen tárgyak 

okozzák.

Lehetséges hibák:

• A csat nyelvei a piros nyitógomb lenyomása után lassan lökődnek ki.

• A csat nyelvei nem kattannak be (azaz benyomáskor újra kilökődnek).

• A csat nyelvei hallható hang nélkül kattannak be.

• A csat nyelveit nehezen lehet benyomni (ellenállás érezhető).

 Elhárítás: Tisztítsa meg az övcsatot, hogy az újra kifogástalanul működjön: 

Az övcsat tisztítása
1.  Szerelje ki az övcsatot 19  (lásd: 5.1).

2.  Legalább egy órára áztassa meleg mosószeres vízbe az  

övcsatot 19 .

3.  Alaposan öblítse ki az övcsatot 19 , majd szárítsa meg.

4.  Tolja át a fémlemezt 27  élére állítva felülről lefelé a huzatban 

lévő 28  övhasítékon és az ülés héjszerkezetén.

5.  Fordítsa el a fémlemezt 27  90°-kal, és akassza be az  

állítóövet 23  a fémlemezbe 27  (lásd: 5.8).

 VESZÉLY! Az övcsatot erősen meghúzva ellenőrizze 19  az 

övcsat biztonságos rögzítését.

6.  Tolja be az ágyékpárnát 21  az övhasítékba, majd rögzítse az 

övcsathoz a tépőzárral. 

01 02

03

01 ISOFIX rögzítési pontok (autó) 06 ISOFIT biztosítógomb

02 ISOFIX bevezetési segédelemek 07 ISOFIT rögzítőkarok

03 fejtámlaállító 08 SICT

04 háttámla 09 takarófedél

05 használati utasítás tárolórekesze 10 ISOFIT beállító gomb

09

06

04

07

Amennyiben a használatot érintően további kérdései lennének, kérjük, forduljon hozzánk:

2. ENGEDÉLY 
BRITAX RÖMER 

Autós gyerekülés

Az ECE* R 44/04 szerint ellenőrizve és engedélyezve
*ECE = Biztonsági felszerelésekre vonatkozó európai 

szabvány

Csoport Testsúly

EVOLVA 1-2-3 SL SICT I 9–18 kg

II+III 15–36 kg

Az autós gyerekülés a gyermekek biztonságát szolgáló felszerelésekre vonatkozó európai 

szabvány (ECE R 44/04) követelményeinek megfelelően van méretezve, bevizsgálva és 

engedélyezve. A (körben elhelyezett) „E” betűt tartalmazó vizsgajel és az engedélyezési 

szám a narancsszínű engedélyezési címkén található (az autós gyerekülésen lévő önta-

padós matrica).

 VESZÉLY! Az engedély érvényét veszti, amint módosításokat végez az autós gyere-

külésen. Módosításokat kizárólag a gyártó végezhet.

 FIGYELMEZTETÉS! Az EVOLVA 1-2-3 SL SICT kizárólag gyermekének a járműben 

való biztosítására használható. Semmiképpen nem alkalmas otthoni ülőalkalmatosság 

vagy játék gyanánt.

 VESZÉLY! Gyermekét vagy a gyerekülést soha ne biztosítsa kétpontos biztonsági 

övvel. Ha gyermekét a gyerekülésben csak kétpontos biztonsági övvel rögzíti, akkor 

baleset esetén súlyosan megsérülhet vagy meg is halhat!

 VESZÉLY! Soha ne használja a gyerekülést „A” szerelési módban megfelelően 

felszerelt övcsat és vállpárna nélkül (a vállpárnák egyenes szélének egymás felé 

kell mutatniuk). Győződjön meg róla, hogy az övcsat fémlemeze megfelelően van 

rögzítve.

 FIGYELMEZTETÉS! Győződjön meg róla, hogy az övek nincsenek elcsavarodva 

vagy felcserélődve, és megfelelően vannak behelyezve a huzat övhasítékaiba.
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8. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
II. OLDAL

Kérjük, először olvassa el a kívánt szerelési módról szóló fejezetet!

Csak az A2 és B2 szerelési mód esetén (ISOFIT)

01 02

1.    Ha járműve gyárilag nincs felszerelve ISOFIX bevezető segédelemekkel, akkor 

szorítsa az ülés szállítási terjedelméhez tartozó* két bevezető segédelemet 02   

járművének két ISOFIX rögzítési pontjára 01 úgy, hogy a kivágás felfelé mutasson.

 Tipp! Az ISOFIX rögzítési pontok a jármű ülésének ülőfelülete és háttámlája között 

találhatók.
* A bevezető segédelemek megkönnyítik az autós gyerekülés ISOFIX rögzítési pontok 

segítségével történő beszerelését, és megakadályozzák, hogy megsérüljön az autó 

üléshuzata. Amennyiben nem lenne szüksége ezekre, távolítsa el azokat a gyerekülésről, 

és tárolja biztonságos helyen. Lehajtható háttámlával rendelkező jármű esetén a háttámla 

lehajtása előtt el kell távolítani a segédelemeket. Az esetleges problémák általában a 

bevezető segédelemeken vagy a kampókon lerakódott szennyeződésekből vagy idegen 

tárgyakból erednek. E problémák elhárításához távolítsa el a szennyeződést vagy idegen 

tárgyat.

Csak „A” szerelési mód esetén (1. csoport / 9–18 kg)
2.A Győződjön meg róla, hogy az ötpontos öv megfelelően van beszerelve (lásd: 5.).

3.A Állítsa be az autós gyerekülés 16  fejtámláját gyermeke testmagasságának 

megfelelően (lásd: 8.1). 

Csak B szerelési mód esetén (2. csoport + 3 / 15–36 kg)
2.B Szerelje ki az ötpontos övet (lásd: 5).

3.B Állítsa be az autós gyerekülés 16  fejtámláját gyermeke testmagasságának  

megfelelően (lásd: 8.2). 

MINDEN szerelési mód esetén
4.  Állítsa be az autós gyerekülés kívánt dőlésszögét

Egyenes üléshez: Billentse a távtartó éket 12  a hátsó 

 helyzetbe.

Hátradöntött üléshez: Billentse a távtartó éket 12  az elülső 

helyzetbe.

8.1 A fejtámla beállítása / beszerelés ötpontos övvel

A megfelelően beállított fejtámla 16  biztosítja a vállövek 13  optimális helyzeté, és 

optimális védelmet nyújt gyermekének.

A fejtámlát 16  úgy kell beállítani, hogy a vállövek 13   

a gyermek vállmagasságában legyenek.

 FIGYELMEZTETÉS! A vállöveknek 13  nem szabad 

a gyermek háta mögött, fülmagasságban vagy afölött 

futniuk.

A vállöv magasságának beállítása:
1.  Lazítsa meg a gyerekülés ötpontos övét, amennyire csak 

lehet (lásd: 9.1).

Az autós gyerekülés hátoldala:
2.  Billentse az övmagasság-állítót 24  felfelé, és ezzel egy 

időben tolja el, hogy beállítsa a vállövek 13  megfelelő 

magasságát. Engedje el az övmagasság-állítót 24  abban 

a helyzetben, ahol az gyermeke számára a legmegfelelőbb, 

így az rögzül.

5. Helyezze a gyerekülést a menetiránnyal megegyezően egy használatra  

engedélyezett autóülésre.

6. Szerelje ki a járműülés fejtámláját, ha az zavarja a gyerekülés rögzítését (lásd a jármű 

üzemeltetési útmutatóját). 

Biztosítsa a leszerelt fejtámlát a jármű egy megfelelő helyén, hogy menet közben ne 

mozdulhasson el.

 Tipp! Ha beszereléskor azt tapasztalja, hogy a jármű öve túl rövid, célszerű lehet 

függőleges ülőhelyzetbe állítani a gyerekülést.

7. Tekerje ki a SICT-et 08  az óramutató járásával ellentétes 

irányba (a jármű ajtajához közelebb eső oldalon) annyira, hogy 

az 5 mm-re legyen a jármű ajtajától vagy maximálisan ki legyen 

tekerve.

9. BEÉPÍTÉS

1. CSOPORT (9–18 kg) 

Beszerelés a jármű hárompontos biztonsági övével 
A1
Az EVOLVA 1-2-3 SL SICT a jármű hárompontos övével fixen beszerelhető az autóba. 

A gyermekét ezután a gyerekülés ötpontos biztonsági övével csatolhatja be a gyerekü-

lésbe.

1. Végezze el a lépéseket, amelyek a „8. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK” című fejezet alatt 

találhatók.

2. Végezze el az A2 fejezet A jármű hárompontos öve címszóval jelölt lépéseit.

3. Hirtelen mozdulattal húzza előre az autós gyerekülést, hogy meggyőződjön annak 

biztonságos rögzítéséről.

4. Csatolja be gyermekét a „9.1 Így csatolja be gyermekét az ötpontos övvel” című 

fejezet leírása szerint.

5. Végezze el a lépéseket, amelyek a „9.3. Ellenőrző lista” című fejezetben találhatók.

1. CSOPORT (9–18 kg) 

Beszerelés ISOFIT-tel és a jármű hárompontos övével 
A2
Az EVOLVA 1-2-3 SL SICT a jármű hárompontos övével fixen beszerelhető az autóba. 

A gyermekét ezután a gyerekülés ötpontos biztonsági övével csatolhatja be a gyerekü-

lésbe.

2.4   Tolja be az ISOFIT rögzítőkart 07  a bevezető segédelembe 

02  annyira, hogy az ISOFIT rögzítőkar 07  hallható hang 

kíséretében bepattanjon.

  VESZÉLY! Húzással ellenőrizze az ISOFIT rögzítőkart 07 , 

hogy az megfelelően van-e reteszelve.

2.5   Nyissa ki a jármű ajtajához közelebb eső takarófedelet 09 .

3. A jármű hárompontos öve

3.1   Helyezze az átlós övet 25  a gyerekülés fejtámlája 16  és 

háttámlája 04  közé. Győződjön meg arról, hogy az öv 

nincs megcsavarodva.

  VIGYÁZAT! A következő lépéseknél ügyeljen rá, hogy az  

öv ne legyen megcsavarodva.

3.2   Helyezze a medenceövet 26  a halványpiros  

övvezetőbe 20 .

2.3   Nyomja meg a piros ISOFIT biztosítógombot 06 , hogy 

meggyőződhessen arról, hogy az ISOFIT rögzítőkar  

kampója 07  nyitott és használatra kész állapotban van.

2.7   Nyomja meg a piros ISOFIT biztosítógombot 06 , hogy 

meggyőződhessen arról, hogy az ISOFIT rögzítőkar  

kampója 07  nyitott és használatra kész állapotban van.

2.8   Tolja be az ISOFIT rögzítőkart 07  a bevezető segédelembe 

02  annyira, hogy az ISOFIT rögzítőkar 07  hallható hang 

kíséretében bepattanjon.

   VESZÉLY! Húzással ellenőrizze az ISOFIT rögzítőkart 07 , 

hogy az megfelelően van-e reteszelve.

2. ISOFIT 1/3
2.1   Nyissa ki a jármű ajtajától távolabb eső takarófedelet 09 .

2.2   Tartsa nyomva az ISOFIT beállító gombot 10  és húzza 

ki teljesen a jármű ajtajától távolabb eső ISOFIT  

rögzítőkart 07 .

2.6   Tartsa nyomva az ISOFIT beállító gombot 10  és húzza 

ki teljesen a jármű ajtajához közelebb eső ISOFIT  

rögzítőkart 07 .

1.  Végezze el a lépéseket, amelyek a „8. ELŐKÉSZÍTŐ  
MUNKÁK” című fejezet alatt találhatók.

3.4  Fordítsa el kissé a gyerekülést az autóüléstől. 

3.5  Vezesse át a jármű övét elölről a háttámla 04  első  

övátvezetőjén 15 .

3.6  Vezesse át a jármű övét hátulról a második  

övátvezetőn 15  ismét előre, és kattintsa be a csat nyelvét 

az autó övcsatjába 34  hallható hang kíséretében.

3.7  Helyezze az átlós övet 25  és a medenceövet 26  az autó 

övcsatlakozója felöli oldalon az autó övcsatlakozójának 20  

halványpiros övvezetőjébe 34 .

3.8  Egyik térdével térdeljen rá erősen a gyerekülésre. Ezzel egy 

időben húzza erősen felfelé az átlós övet 25  lent, az autó 

övcsatjánál.

3.9  Alul tartsa meg az átlós övet, majd az övátvezető fölött  

húzza át 15  az átlós övet 25  előre. Szálljon le a gyerekü-

lésről, és húzza még egyszer feszesebbre az átlós övet 25 .

  VIGYÁZAT! Az autó övcsatja 34  nem lehet a halványpiros 

övvezetőben 20 .

 

 

 

4. ISOFIT 2/3

4.1  A bal és jobb oldalon húzza szorosra egymás után 

az ISOFIT-állítóöveket 29 , és ezzel egy időben tolja  

a gyerekülést hátrafelé.

4.2  Helyezze el az ISOFIT-állítóövet 29  a két oldalon az erre 

a célra szolgáló nyílásokban, és mindkét oldalon zárja vissza 

a 24  takarófedelet.

5. ISOFIT 3/3 és a jármű hárompontos öve

Hirtelen mozdulattal húzza előre az autós gyerekülést, hogy 

meggyőződjön arról, hogy biztonságosan van rögzítve, majd 

ellenőrizze újra az ISOFIT-rögzítőkarokat 07  annak ellenőrzése 

érdekében, hogy mindkettő teljesen reteszelődik. 

9.1 Így csatolja be gyermekét az ötpontos övvel
Minél szorosabban simul az öv gyermeke testéhez, annál jobban védi gyermekét. 

Gyermeke ezért ne viseljen vastag ruházatot az öv alatt.

1.    Nyissa ki az övcsatot 19  (nyomja meg a piros gombot).

2.    Nyomja meg az állítógombot 22 , majd a két vállövet 13  

egyidejűleg húzza előre a 18  vállpárnák alatt.

3.   Ültesse gyermekét a gyerekülésbe.

4.    Ellenőrizze a fejtámla 16 , helyes beállítását, és igazítson 

rajta, ha szükséges [lásd: 8.1]. 

5.    Ügyeljen arra, hogy a gyermek háta teljesen felfeküdjön 

a gyerekülés háttámlájára.

6.    Fogja össze a két csatnyelvet 30 , és kapcsolja össze 

egymással, mielőtt az övcsatba 19  dugja – ekkor kattanó 

hangot kell hallania.

7.    Húzza meg a vállöveket 13  a medenceöv megfeszítéséhez 

és meggyőződhessen róla, hogy az öv ráfekszik a ruhára.

  FIGYELMEZTETÉS! A csípőövnek 35  olyan közel kell 

lennie a gyermek combhajlatához, amennyire csak lehet.

8.    Addig húzza az állítóövet 23 , amíg kattanó hangot nem 

hall. 

  VIGYÁZAT! Húzza az állítóövet 23  egyenesen előre  

(nem ferdén felfelé vagy lefelé). Húzza ismét lefelé  

a vállpárnákat 18 .

9.    Húzza meg még egyszer az állítóövet 23 , amíg kattanó 

hangot nem hall. Ez annak a jele, hogy az öv elég szorosan 

meg van húzva. 

8.2 A fejtámla beállítása hárompontos övvel

A megfelelően beállított fejtámla 16  biztosítja az átlós öv  25  optimális helyzetét, és 

optimális védelmet nyújt gyermekének.

A fejtámlát 16  úgy kell beállítani, hogy gyermeke vállai  

és a fejtámla 16  között még két ujjnyi széles hely legyen.

A következő módon tudja a fejtámlát gyermeke  
magasságához beállítani:
1.   Állítsa az övmagasság-állítót 24  a legmagasabb helyzetbe 

(lásd: 8.1).

Az EVOLVA 1-2-3 SL SICT nincs fixen beszerelve az autóba. Az ülést csak a jármű 

hárompontos biztonsági öve rögzíti a gyermekével együtt. 

1.  Végezze el a lépéseket, amelyek a „8. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK” című fejezet alatt 

találhatók. Ügyeljen arra, hogy a háttámla 04  teljesen felfeküdjön az autó ülésének 

háttámlájára.

2.  Végezze el a lépéseket, amelyek a„ 9.2 Így csatolja be a gyermeket  
a hárompontos övvel” című fejezetben találhatók. 

2-3 CSOPORT(15–36 kg) 

Beszerelés a jármű hárompontos biztonsági övével
B1

2-3 CSOPORT (15–36 kg) 

Beszerelés ISOFIT-tel és a jármű hárompontos övével
B2
Az EVOLVA 1-2-3 SL SICT  gyerekülést ISOFIT segítségével fixen be kell szerelni az 

autóba. A gyermekét ezután a jármű hárompontos biztonsági övével csatolhatja be 

a gyerekülésbe.

1.  Végezze el a lépéseket, amelyek a „8. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK” című fejezet alatt 

találhatók.

2.    Végezze el az A2 fejezet ISOFIT címszóval jelölt lépéseit.

3.    Hirtelen mozdulattal húzza előre az autós gyerekülést, hogy meggyőződjön arról, 

hogy biztonságosan van rögzítve, majd ellenőrizze újra az ISOFIT-rögzítőkarokat 07  

annak ellenőrzése érdekében, hogy mindkettő teljesen reteszelődik.

4.   Kövesse a 9.2 és a 9.3 fejezet utasításait.

9.2 Így csatolja be gyermekét a hárompontos övvel

4.  Helyezze az átlós övet 25  és a medenceövet 26  az autó 

övcsatlakozójának oldalán 34  található halványpiros  

övvezetőbe a 20  gyerekülésen.

    VESZÉLY! Az autó övcsatja 34  nem lehet el a halvány-

piros övvezetőben 20 .

6.  Vezesse be az átlós övet 25  a sötétpiros övtartóba 17  

a fejtámlán 16 , amíg teljesen és csavarodás nélkül az 

övtartóban 17  nem fekszik. 

 Tipp! Ha a háttámla 04  eltakarja az övtartót 17 , 

akkor állítsa feljebb a fejtámlát 04 . Az átlós öv 25  így már 

könnyen bevezethető. Ezután állítsa vissza a fejtámlát 16  

a megfelelő magasságba.

7.    Győződjön meg arról, hogy az átlós öv 25  nem a gyermek 

nyakán fekszik fel, hanem a kulcscsontja fölött fut. 

 Tipp! A fejtámlát 16  az autóban is be tudja állítani 

a megfelelő magasságba.

   VESZÉLY! Az átlós övnek 25  ferdén hátra kell futnia.  

Az öv helyzetét a jármű állítható övvezetőjével szabályoz-

hatja.

   VESZÉLY! Az átlós övet 25  soha nem szabad előre az 

autó övvezetőjéhez vezetni. Ebben az esetben csak a hát-

só ülésen használja az autós gyerekülést.

8.  Feszítse meg a biztonsági övet az átlós öv 25   

meghúzásával.

1.  Ültesse gyermekét a gyerekülésbe. 

2.   Húzza ki a biztonsági övet és vezesse el gyermeke előtt 

egészen az autó övcsatjáig 34 .

        VESZÉLY! Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv ne legyen 

megcsavarodva, mivel ellenkező esetben nem garantált a 

visszatartó rendszer védőhatása. 

3.   A csat nyelvét kattintsa be az autó övcsatjába 34  egyetlen 

KATTINTÁSSAL.

5.  Helyezze a medenceövet 26  az üléspárna túlsó oldalán 

ugyancsak a halványpiros övvezetőbe 20 .

         VESZÉLY! A medenceövet 26  mindkét oldalon  

a lehető legmélyebben kell elvezetni gyermeke csípőjén. 

9.3 Ellenőrző lista

 Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt ellenőrizze, hogy ...
 az autós gyerekülés biztonságosan van-e rögzítve;

 az övek feszesek-e és nincsenek-e megcsavarodva,

 a SICT-et 08  helyesen használja-e,

 a fejtámla 16  megfelelően van-e beállítva gyermeke testmagasságához.

Csak az „A” szerelési mód esetén (1. csoport)
 az átlós öv 25  a fejtámla 16  és a háttámla között 04  fut-e,

 az autós gyerekülés övei testközelben fekszenek-e fel anélkül, hogy a gyermeket 

szorítanák,

 a csat nyelvei 30  be vannak-e kattintva az övcsatba 19 .

 a vállpántok 18  pont a testre simulnak.

Csak a „B” szerelési mód esetén (2+3. csoport)
 az átlós öv 25  a fejtámla 16  sötétpiros övtartóján 17  fut-e

 a medenceöv 26  az üléspárna mindkét oldalán a halványpiros övvezetőkben 20  

fut-e,

 az átlós öv 25  az autó övcsatjának 34  oldalán ugyancsak az autós gyerekülés  

halványpiros övvezetőjében 20  fut-e,

 az átlós öv 25  ferdén hátrafelé fut-e,

 az autó övcsatja 34  nincs-e az üléspárna halványpiros övvezetőjében 20 .

Csak az A2 és B2 szerelési mód esetén (ISOFIT)
 az autós gyerekülés ISOFIT rögzítőkarjai 07  mindkét oldalon bekattantak-e   

az ISOFIT rögzítési pontokba 01 .

 VIGYÁZAT! Járműve védelme érdekében:
• Néhány kényes anyagból gyártott üléshuzaton (pl. velúr, bőr stb.) kopás jelei 

mutatkozhatnak a gyerekülés használata során. Az üléshuzatok optimális védelme 

érdekében a tartozékként megvásárolható BRITAX RÖMER gyerekülés alátét használatát 

javasoljuk.

2.   Szerelje ki az ötpontosövet (lásd: 5).

3.   Ültesse gyermekét a gyerekülésbe.

4.   Tartsa nyomva a fejtámla-beállító kart 03  a fejtámla 16   

hátoldalán.

 Ezzel kireteszelte a fejtámlát.

5.  Most be tudja állítani a kireteszelt fejtámlát 16  a kívánt  

magasságba. Ha elengedi a fejtámla-beállító kart 03 ,  

a fejtámla 16  a helyére kattan.

6.   Ellenőrizze a magasságot. Ha a fejtámla 16  a legalacsonyabb 

helyzetbe állítva még mindig túl magas, további igazításra 

van módja az övmagasság-beállító 24  segítségével  

a 8.1. fejezetet követve.

3.3   Fogjon össze egy kb. 80 cm hosszú részt az átlós  

övből 25  és a medenceövből 26 . 

1

19

30

19

16
03

07

25

25

17

25

16

26

20

25

26
20

34

34

12 12

08

16

13

25

04

20
26

15
04

15

16
24

07

16

02

07

06

07

10

09

07

07

02

07
06

07
10

09

34

25
26

34

25

25

19

13

18

22

23

18

07 35

07

16

04

29

04

16

25

24

25

20


