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 Udělejte si prosím čas na pečlivé pročtení těchto pokynů a mějte je vždy po ruce 
v přihrádce k tomu určené 05  u dětské sedačky! Návod je nutné přiložit k dětské 
sedačce, pokud se tato předává třetí osobě! 

3. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

 NEBEZPEČÍ! Na ochranu dítěte:
V případě nehody s rychlostí nárazu nad 10 km/h se dětská sedačka může za určitých 
okolností poškodit, aniž by poškození bylo bezprostředně viditelné. V tomto případě se dětská 
autosedačka musí vyměnit. Zajistěte její řádnou likvidaci.
• Dětskou autosedačky nechte důkladně zkontrolovat, pokud byla poškozena 

(např. pokud spadla na zem).
• Pravidelně kontrolujte všechny důležité části, zda nejsou poškozeny. Ujistěte se, že 

zejména všechny mechanické součásti perfektně fungují.
• Části dětské sedačky nikdy nemažte nebo neolejujte.
• Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru v sedačce ve vozidle.
• Nechte dítě nastupovat do auta a vystupovat z auta výhradně na straně přiléhající 

k chodníku.
• Pokud se dětská sedačka nepoužívá, chraňte ji před intenzivním přímým slunečním 

zářením. Přímé sluneční záření může sedačku velmi rozpálit. Dětská pokožka je citlivá 
a mohlo by dojít ke zranění.

• Čím těsněji doléhá pás na tělo vašeho dítěte, tím větší je jeho bezpečnost. Neoblékejte 
svému dítěti pod pás silný oděv. 

• Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky, aby vaše dítě mělo možnost vydovádět 
se a pohrát si.

• Použití na zadním sedadle: Přední sedadlo posuňte dostatečně dopředu, aby nohy vašeho 
dítěte nemohly narážet do opěradla předního sedadla (za účelem zabránění nebezpečí 
zranění).

• Pokouší-li se Vaše dítě otevřít červený zajišťovací knoflík ISOFIT 06  nebo zámek
bezpečnostního pásu, zastavte, jakmile to bude možné. Zkontrolujte, jestli je
dětská sedačka správně upevněna, a ujistěte se, že vaše dítě je správně zajištěno.
Vysvětlete dítěti rizika spojená s jeho jednáním.

 NEBEZPEČÍ! Na ochranu všech cestujících ve vozidle:

Při nouzovém zabrzdění nebo při nehodě mohou nezajištěné předměty a osoby poranit ostatní 
spolucestující. Proto vždy dbejte na to, aby:
• byla opěradla sedadel zajištěna (např. zaaretovat sklopnou zadní sedačku).
• byly ve vozidle zajištěny všechny těžké předměty nebo s ostrými hranami 

(např. na odkládací desce za zadními sedadly).
• byly všechny osoby ve vozidle připoutané.
• byla dětská autosedačka v autě vždy zajištěná, i když se nepoveze žádné dítě.

 VAROVÁNÍ! Na ochranu při zacházení s dětskou sedačkou:

• Nikdy dětskou autosedačku nepoužívejte, když je volně postavena, a to ani k vyzkoušení.
• Za účelem zabránění poškození dávejte pozor, aby dětská autosedačka nebyla sevřena 

mezi tvrdými předměty (dveře auta, kolejnice sedačky atd.).
• Když dětskou sedačku nepoužíváte, uložte ji na bezpečném místě. Neodkládejte na 

sedačku žádné těžké předměty a neskladujte ji přímo vedle zdrojů tepla nebo na přímém 
slunečním světle.

4. POUŽITÍ V AUTOMOBILU
Dodržujte pokyny k používání dětských zadržovacích systémů v návodu k obsluze vašeho 
vozidla. Sedačku lze používat ve vozidlech se systémem ukotvení ISOFIX (viz seznam typů) a ve 
vozidlech s 3bodovým pásem. 

Zjistěte si prosím z provozního návodu Vašeho vozidla informace o sedadlech, která jsou  
povolena pro dětské autosedačky v hmotnostní třídě 9 až 18 kg a 15 až 36 kg. 

9 - 36kg

EVOLVA 1-2-3 SL SICT je povolena pro dva různé způsoby namontování:

Skupina Metoda namontování Zajištění dítěte Kapitola v návodu 
k obsluze

1 (9-18 kg) bezpečnostní pás s 5bodovým pásem A

1 (9-18 kg) bezpečnostní pás + soft latch s 5bodovým pásem A

2+3 (15-36 kg) bezpečnostní pás bezpečnostní pás B

2+3 (15-36 kg) bezpečnostní pás + soft latch bezpečnostní pás B

a) To znamená, že dětská sedačka se smí používat pouze ve vozidlech, která jsou uvedena 
v přiloženém seznamu typů automobilů. Tento seznam typů je neustále aktualizován. Nejaktuálnější 
verzi získáte u nás nebo na www.britax.com

Dětskou autosedačku můžete používat takto:

ve směru jízdy ano

proti směru jízdy ne 1)

s 2bodovým pásem ne

s 3bodovým pásem 2) ano

s upevňovacími body ISOFIX 
(mezi sedací plochou  
a opěradlem)

ano

na sedadle spolujezdce ano 3)

na vnějších zadních sedadlech ano

na prostředním zadním  
sedadle (s 3bodovým pásem)

ano 4)

1)  Použití je dovoleno jen na proti směru jízdy nasměrovaném sedadle vozidla (např. van,
minibus), které je také povoleno pro přepravu dospělých osob. Na daném sedadle nesmí být 
aktivní žádný airbag.

2)  Pás musí být schválen dle ECE R 16 (nebo srovnatelné normy), lze poznat např. podle „E“, „e“ 
v rámečku na kontrolní etiketě na pásu.

3)  S předním airbagem: Sedadlo vozidla posuňte dál dozadu, postupujte podle pokynu
v příručce k vozidlu.

4)  Použití není možné, je-li k dispozici pouze 2bodový bezpečnostní pás.

STRANA I

7. ÚDRŽBA ZÁMKU PÁSU

1. PŘEHLED PRODUKTU

LIKVIDACE:
Dodržujte, prosím, předpisy k likvidaci platné ve vaší zemi.

Likvidace obalu Kontejner na kartony

Potah Zbytkový odpad, tepelné využití

Plastové díly Podle označení do příslušného kontejneru

Kovové díly Kontejner na kovy

Pásy Kontejner na polyester

Zámek a jazýček Zbytkový odpad

6. PÉČE A ÚDRŽBA
Zajistěte prosím, abyste používaly výhradně originální náhradní potahy 
BRITAX RÖMER, neboť sedadlový potah je nedílnou součástí dětské autosedačky 
a splňuje důležité funkce pro zajištění bezvadného fungování systému. Náhradní 
potahy získáte u svého specializovaného prodejce.
•  Potah lze sejmout a vyprat dle údajů na etiketě.
•  Plastové části lze vyčistit pomocí mýdlového roztoku. Nepoužívejte žádné ostré čisticí

prostředky (jako např. rozpouštědla).

  NEBEZPEČÍ! Dětská autosedačka se nesmí používat bez potahu.

  POZOR! Z pásů nikdy neodstraňujte jazýčky zámků 30 .

9 – 36 kg
(~9 m. - 12 l.)

www.britax.com
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CZEVOLVA 1-2-3 SL SICT 
Návod k použití

5. VÝMĚNA PÁSU
Demontáž 5bodového pásu
1. Pásy co nejvíce povolte (viz 9.1).
2. Regulátor výšky pásu 24  posuňte úplně nahoru (viz 8.1).
3. Diagonální pásy 13  vyvěste ze spojovacího dílu 14 .
4. Zacvakněte spojovací díl 14 , dole na opěradle 04 , do svého

držáku 11 .
5. Posuňte smyčku pásu ramenních vycpávek 18  od vložky

regulátoru výšky pásu 24  směrem dolů.
6. Vytáhněte diagonální pásy 13  a smyčky pásu ramenních

vycpávek 18  z drážek pro pásy.
7. Otevřete posuvný zámek na krokovém polštáři 21  a sejměte

jej.
8. Na spodní straně sedadla vyvěste nastavovací pás 23

z kovové desky 27 .
9. Posuňte kovovou desku 27 , kterou je zámek pásu 19

upevněn na vaničce sedačky, hranou nahoru, drážkou
pásu  28 .

10.  Otevřete zámek bezpečnostního pásu 19 .
11.  Pásy s jazyky zámků 30  prostrčte mezerami potahu pro

pánevní pás.
12.  Vložte zámek pásu 19  pod potah do odkládací přihrádky 31

v opěradle 04 .
13.  Nastavovací pás 23  nasuňte pod potah.
14.  Upevněte ramenní vycpávky 18  a diagonální pásy 13  do

gumových smyček 32  na vedeních pásu 15 .

Montáž 5bodového pásu
►  Pro montáž pásů postupujte v opačném pořadí.

NEBEZPEČÍ! Silným zataháním za diagonální pásy 13
zkontrolujte bezpečné upevnění 5bodového pásu.

Stažení povlaku
1. Nastavte opěrku hlavy nahoru 16  (viz 9.1).
2. Vyvěste hranu potahu a gumové smyčky na zadní straně

opěrky hlavy 16 .
3. Sejměte potah opěrky hlavy 16 .
4. Vyvěste gumové smyčky na opěradle 04 , z přídržných šroubů.
5. Povolte diagonální pásy 13  (viz 9.2.).
6. Rozepněte suchý zip na krokovém polstrování 21  a odstraňte

jej.
7. Rozepněte patentní knoflíky vlevo a vpravo na potahu

opěradla  04 .
8. Vyvlékněte zámek bezpečnostního pásu 19  a nastavovací

pás 23  z potahu.
9. Vyvěste na spodní straně sedadla gumovou smyčku potahu

z přídržných šroubů a krytů 24 .
10.  Okraj potahu na opěradle 04  opatrně přetáhněte stranou přes

SICT 08 .
11.  Vyhrňte potah s otvorem přes opěrku hlavy 16 .

 ► Potah lze nyní vyprat dle pokynů na etiketě o praní.

Natažení potahu

 ► Pro natažení potahu postupujte logicky v obráceném pořadí.

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že pásy nejsou přetočeny a že jsou
správně vloženy do štěrbin pro pásy.

Podmínkou pro bezpečnost Vašeho dítěte je to, aby zámek bezpečnostního pásu 
správně fungoval. Funkční poruchy zámku pásu mají obvykle původ v nahromadění 
nečistot nebo cizích těles.
Možné chyby:
• Jazýčky zámku se po stisknutí červeného odblokovacího tlačítka jen pomalu vysunou.
• Jazýčky zámku již nezapadnou (tzn. znovu se vysunou, když se pokusíte je zatlačit zpět).
• Jazýčky zámku zapadnou bez slyšitelného zvuku „cvaknutí“.
• Jazýčky zámku lze jen velmi obtížně natlačit dovnitř (pocítíte odpor).

 ►Pomoc: Vyčistěte zámek bezpečnostního pásu, aby znovu fungoval:

Čištění zámku pásu
1. Odstraňte zámek bezpečnostního pásu 19  (viz 5.1).
2.  Zámek bezpečnostního pásu 19  namáčejte alespoň po dobu

jedné hodiny v teplé vodě s prostředkem na mytí nádobí.
3.  Zámek bezpečnostního pásu 19  důkladně vymyjte a vysušte

jej.
4. Kovovou desku 27  nasuňte na výšku shora dolů štěrbinou pro

pás 28  v potahu a skořepinou sedačky.
5.  Otočte kovovou desku 27  o 90° a zavěste nastavovací pás 23

do kovové desky 27  (5.8).

NEBEZPEČÍ! Silným tahem za zámek bezpečnostního pásu 19
zkontrolujte jeho bezpečné upevnění.

6.  Zasuňte krokové polstrování 21  do štěrbiny pásu a upevněte jej
u zámku bezpečnostního pásu pomocí suchého zipu.

01 02

03

01 Upevňovací body ISOFIX (automobil) 06 Zajišťovací knoflík ISOFIT
02 Zaváděcí přípravky ISOFIX 07 Ramena západky ISOFIT
03 Nastavení opěrky hlavy 08 SICT
04 Opěradlo 09 Kryt
05 Přihrádka na návod k použití 10 Nastavovací tlačítko ISOFIT

09

06

04

07

Máte-li dotazy k používání, obraťte se prosím na:

2. SCHVÁLENÍ
BRITAX RÖMER 

Dětská autosedačka
Kontrola a schválení podle ECE* R 44/04

*ECE = Evropská norma pro bezpečnostní vybavení

Skupina Tělesná hmotnost

EVOLVA 1-2-3 SL SICT I 9 až 18 kg

II+III 15 až 36 kg

Dětská autosedačka je dimenzovaná, testovaná a schválená podle požadavků evropské 
normy pro dětská bezpečnostní zařízení (ECE R 44/04). Zkušební značka E (v kroužku) 
a číslo schválení jsou umístěny na oranžové etiketě o schválení (nálepka na dětské 
autosedačce).

 NEBEZPEČÍ! Schválení zaniká, jakmile na dětské autosedačce něco změníte. 
Změny smí provádět výhradně výrobce.
 VAROVÁNÍ! EVOLVA 1-2-3 SL SICT se smí používat výhradně k zajištění Vašeho 
dítěte ve vozidle. V žádném případě není vhodná do domácnosti k sezení ani jako 
hračka.
 NEBEZPEČÍ! Nikdy své dítě nebo dětskou sedačku nezajišťujte pomocí 2bodového 
bezpečnostního pásu. Pokud by Vaše dítě v dětské sedačce bylo zajištěno pouze 
jedním 2bodovým pásem, mohlo by se v důsledku toho při autonehodě těžce zranit 
nebo by dokonce mohlo zahynout.

 NEBEZPEČÍ! Dětskou autosedačku s druhem instalace A nikdy nepoužívejte bez 
správně umístěného zámku bezpečnostního pásu a ramenního polstrování (rovný 
okraj ramenního polstrování musí ukazovat k sobě). Ujistěte se, že kovová deska 
zámku bezpečnostního pásu je správně upevněna.
 VAROVÁNÍ! Ujistěte se,že pásy nejsou přetočeny nebo zaměněny a že jsou správně 
vloženy do pásových štěrbin v potahu.
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8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

STRANA II

Nejprve si přečtěte oddíl s požadovaným druhem instalace
Jen u druhu instalace A2 a B2 (ISOFIT)

01 02

1.    Není-li Vaše vozidlo standardně vybaveno zaváděcími přípravky ISOFIX, upevněte 
dva zaváděcí přípravky 02 , které jsou v rozsahu dodávky sedačky*, s nahoru 
ukazujícím výřezem na dva upevňovací body ISOFIX 01 Vašeho vozidla.

 Tip! Upevňovací body ISOFIX se nacházejí mezi sedací plochou a zadním opěradlem 
sedadla vozidla.

* Zaváděcí přípravky usnadňují montáž dětské autosedačky s pomocí upevňovacích 
bodů ISOFIX a zabraňují poškození potahů sedadel vozidla. Pokud je nepotřebujete, 
musí být z dětské sedačky odstraněny a uschovány na bezpečném místě. U vozidel se 
sklápěcím opěradlem musí být zaváděcí přípravky před sklopením opěradla odstraněny. 
Případné vzniknuvší problémy mají obvykle příčinu v nečistotách nebo cizích tělesech 
v zaváděcích přípravcích a na háčcích. Pro odstranění těchto problémů odstraňte 
 nečistoty nebo cizí tělesa.

Jen u druhu instalace A (skupina 1 / 9-18 kg)
2.A Ujistěte se, že je 5bodový pás správně namontován (viz 5.).
3.A Nastavte opěrku hlavy 16  dětské autosedačky na tělesnou výšku Vašeho dítěte 
(viz 8.1). 

Jen u druhu instalace B (skupina 2 + 3 / 15-36 kg)
2.B Odstraňte 5bodový pás (viz 5).
3.B Nastavte opěrku hlavy 16  dětské autosedačky na tělesnou výšku Vašeho dítěte 
(viz 8.2). 

U VŠECH druhů instalace
4.  Nastavte požadovaný úhel sklonu dětské autosedačky.
Pro vzpřímené sezení: Natočte distanční klín 12  do zadní 
pozice
Pro sezení v polosedu: Natočte distanční klín 12  do přední 
pozice.

8.1 Nastavení opěrky hlavy / montáž pomocí 5bodového pásu
Správně nastavená opěrka hlavy 16  zaručuje optimální průběh ramenních pásů 13  
a nabízí Vašemu dítěti optimální ochranu.

Opěrka hlavy 16  musí být nastavena tak, aby ramenní  
pásy 13  ležely ve výšce ramen Vašeho dítěte.

 VAROVÁNÍ! Ramenní pásy 13  nesmí probíhat za zády 
dítěte, ve výši uší nebo nad ušima.

Pro přizpůsobení výšky ramenních pásů:

1.  Povolte 5bodový pás dětské autosedačky tak, jak je to 
možné (viz 9.1).

Zadní strana dětské autosedačky:

2.  Vyklopte regulátor výšky pásu 24  nahoru a posuňte jej 
současně pro nastavení správné výšky ramenních  
pásů 13 . Zajistěte regulátor výšky pásu 24  povolením 
v pozici, která je nejvíce vhodná pro Vaše dítě.

5. Dětskou autosedačku nastavte ve směru jízdy na autosedačku povolenou pro 
použití.
6. Pokud opěrka hlavy autosedačky omezuje upevnění dětské autosedačky, odstraňte 
ji (viz provozní návod vozidla). 

Zajistěte odstraněnou opěrku hlavy na vhodném místě ve vozidle tak, aby se nemohla 
převrhnout.

 Tip! Pokud je bezpečnostní pás při montáži příliš krátký, může Vám pomoci,  
když dětskou sedačku použijete ve vzpřímené pozici pro sezení.

7. Vysuňte (vyšroubujte) SICT 08  proti směru chodu hodino-
vých ručiček (na straně blíže ke dveřím vozidla), dokud nebude 
vzdálenost od dveří vozidla 5 mm nebo nebude maximálně 
vyšroubovaný.

9. Vsazení

SKUPINA 1 (9-18 kg) 
Instalace s 3bodovým pásem vozidla A1

EVOLVA 1-2-3 SL SICT je pomocí 3bodového pásu pevně zabudovaná do vozidla.  
Vaše dítě bude následně připoutáno pomocí 5bodového pásu dětské sedačky.

1. Proveďte kroky v kapitole „8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE“ .
2. Proveďte kroky v kapitole A2 3bodový pás vozidla .
3. Trhavým pohybem vpřed zatáhněte za dětskou sedačku, abyste se ujistili, že je 

 bezpečně upevněna.
4. Zajistěte Vaše dítě dle popisu v kapitole „9.1 Připoutání Vašeho dítěte pomocí 

5bodového pásu“.
5. Proveďte kroky v kapitole „9.3 Checkliste“.

SKUPINA 1 (9-18 kg) 
Instalace s ISOFIT a 3bodový pás vozidla A2

EVOLVA 1-2-3 SL SICT se do auta připevní pomocí prvku ISOFIT a 3bodového pásu 
vozidla. Vaše dítě bude následně připoutáno pomocí 5bodového pásu dětské sedačky.

2.4   Posuňte rameno západky ISOFIT 07  do zaváděcího 
přípravku, 02  dokud rameno západky ISOFIT 07  není 
zaaretováno „cvaknutím“.

  NEBEZPEČÍ! Zatáhnutím za rameno západky ISOFIT 
zkontrolujte 07 , zda je správně zajištěné.

2.5   Otevřete kryt bližší ke dveřím vozidla 09 .

3. Tříbodový pás vozidla
3.1   Vložte diagonální pás 25  mezi opěrku hlavy 16  a opěradlo 

04  dětské sedačky. Ujistěte se, že pás není přetočený.

  POZOR! U následujících kroků dbejte na to, aby pásy 
nebyly přetočené.

3.2   Vložte pánevní pás 26  do světle červeného vedení  
pásu 20 .

2.3   Stiskněte červený zajišťovací knoflík ISOFIT 06  abyste 
se ujistili, že je háček ramena západky ISOFIT 07  otevřený 
a že jej lze použít.

2.7   Stiskněte červený zajišťovací knoflík ISOFIT 06  abyste  
se ujistili, že je háček ramena západky ISOFIT 07  otevřený 
a že jej lze použít.

2.8   Posuňte rameno západky ISOFIT 07  do zaváděcího 
přípravku, 02  dokud rameno západky ISOFIT 07  není 
zaaretováno „cvaknutím“.

   NEBEZPEČÍ! Zatáhnutím za rameno západky ISOFIT 
zkontrolujte 07 , zda je správně zajištěné.

2. ISOFIT 1/3
2.1   Otevřete kryt vzdálenější od dveří vozidla 09 .
2.2   Držte nastavovací tlačítko ISOFIT 10  stisknuté a zcela 

vytáhněte rameno západky ISOFIT vzdálenější od dveří 
vozidla 07 .

2.6    Držte nastavovací tlačítko ISOFIT 10  stisknuté a zcela 
vytáhněte rameno západky ISOFIT bližší ke dveřím  
vozidla 07 .

1.  Proveďte kroky v kapitole „8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE“.

3.4  Otočte dětskou sedačku kousek od sedadla. 

3.5  Bezpečnostní pás veďte zepředu prvním vedenímpásu 15  
opěradla 04 .

3.6  Veďte bezpečnostní pás zezadu druhým vedením  
pásu 15  znovu dopředu a zajistěte jazýček zámku v zámku 
bezpečnostního pásu 34  slyšitelným „cvaknutím“.

3.7  Položte diagonální pás 25  a pánevní pás 26  na straně, kde 
je zámek  pásu vozidla, do světle červeného vedení pásu 
20  u zámku bezpečnostního pásu 34 .

3.8  Jedním kolenem pevně zatlačte na dětskou sedačku. 
Současně diagonální pás 25  táhněte dole u zámku 
bezpečnostního pásu směrem nahoru

3.9  Přidržte diagonální pás pevně dole a vytáhněte jej nad vede-
ním pásu 15  25  dopředu. Odlehčete dětskou sedačku a 
zatáhněte za diagonální pás k jeho dotažení 25 .

  POZOR! Zámek bezpečnostního pásu 34  nesmí ležet ve 
světle červeném vedení pásu 20 .

 
 
 

4. ISOFIT 2/3
4.1  Utáhněte postupně vlevo a vpravo nastavovací pásy 

ISOFIT 29  a dětskou sedačku současně posuňte dozadu.
4.2  Umístěte nastavovací pásy ISOFIT 29  do k tomu určených 

otvorů na obou stranách a znovu zavřete kryty na obou 
stranách 24 .

 
5. ISOFIT 3/3 a 3bodový pás vozidla
Trhavým pohybem vpřed zatáhněte za dětskou autosedačku, 
abyste se ujistili, že je bezpečně upevněna a znovu zkontrolujte 
ramena západky ISOFIT 07 , abyste se ujistili, že jsou obě zcela 
zaaretovaná. 

9.1 Připoutání Vašeho dítěte pomocí 5bodového pásu
Čím těsněji doléhá pás na tělo Vašeho dítěte, tím lépe je Vaše dítě chráněné.  
Neoblékejte proto dítěti pod pás silné oblečení.

1.   Otevřete zámek pásu 19  (stiskněte červené tlačítko)

2.   Zatlačte na přestavovací tlačítko 22  a táhněte současně 
oba ramenní pásy 13  pod polstrováním 18 dopředu.

3.   Nechte své dítě posadit se do dětské sedačky.

4.   Zkontrolujte správné nastavení opěrky hlavy 16  a je-li to 
nutné, upravte jej [viz 8.1]. 

5.  Dbejte na to, aby opěrka Vašeho dítěte plošně doléhala 
k opěradlu dětské sedačky.

6.   Sveďte dohromady oba jazýčky zámku 30  a spojte je, než 
je zasunete do zámku bezpečnostního pásu 19  – měli 
byste slyšet „cvaknutí“.

7.    Zatáhněte za ramenní pásy 13 , abyste napnuli pánevní pás 
a ujistili se, že pás plošně přiléhá.

  VAROVÁNÍ! Dvoubodové bezpečnostní pásy 35  musí 
probíhat co možná nejhlouběji přes boky Vašeho dítěte.

8.    Zatáhněte za nastavovací pás, 23  dokud neuslyšíte  
„cvaknutí“. 

  POZOR! Táhněte nastavovací pás 23  rovně dopředu 
(ne šikmo nahoru nebo dolů).  Ramenní polstrování 18  
opět utáhněte směrem dolů.

9.   Zatáhněte znovu za nastavovací pás, 23  dokud neuslyšíte 
„cvaknutí“, které znamená, že pás je dostatečně pevně 
utažen. 

8.2 Nastavení opěrky hlavy pomocí 3bodového pásu
Správně nastavená opěrka hlavy 16  zaručuje optimální průběh diagonálního pásu 25   
a poskytuje Vašemu dítěti optimální ochranu.

Opěrka hlavy 16  musí být nastavena tak, aby mezi rameny 
dítěte a opěrkou hlavy 16  bylo místo ještě na dva prsty.

Takto můžete přizpůsobit výšku opěrky hlavy tělesné výšce 
dítěte:
1.  Nastavte seřizovač výšky pásu 24  do jeho nejvyšší polohy 

(viz 8.1).

Sedačka EVOLVA 1-2-3 SL SICT se do automobilu nemontuje pevně. Jednoduše se 
spolu s dítětem zajistí pomocí 3bodového bezpečnostního pásu ve vozidle. 

1.  Proveďte kroky v kapitole „8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE“ . Dbejte na to, aby opěrka 04  
plošně doléhala k opěradlu autosedačky.

2.  Proveďte kroky v kapitole „9.2 Připoutání Vašeho dítěte pomocí 3bodového 
pásu“. 

SKUPINA 2-3 (15-36 kg) 
Instalace s 3bodovým pásem vozidlaB1

SKUPINA 2-3 (15-36 kg) 
Instalace s ISOFIT a 3bodový pás vozidlaB2

EVOLVA 1-2-3 SL SICT je s prvkem ISOFIT pevně zabudována do vozidla. Vaše dítě 
bude následně připoutáno pomocí 3bodového pásu vozidla.
1.  Proveďte kroky v kapitole „8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE“ .
2.  Proveďte kroky v kapitole A2  ISOFIT.
3.  Trhnutím vpřed zatáhněte za dětskou autosedačku, abyste se ujistili, že je pevně 

upevněna a znovu zkontrolujte ramena západky ISOFIT 07 , abyste se ujistili,  
že jsou obě zcela zaaretované.

4.   Postupujte podle kroků v kapitole 9.2 a 9.3.

9.2 Připoutání Vašeho dítěte pomocí 3bodového pásu

4.  Vložte diagonální pás 25  a pánevní pás 26  na straně 
zámku bezpečnostního pásu 34  do světle červeného 
vedení pásu 20  dětské autosedačky.

        NEBEZPEČÍ! Zámek bezpečnostního pásu 34  se 
nesmí nacházet ve světle červeném vedení pásu 20 .

6.   Diagonální pás 25  protáhněte do tmavě červeného držáku 
pásu 17  na opěrce hlavy 16 , až zcela spočine v držáku 
pásu 17  a není nijak přetočený. 

 Tip! Jestliže opěradlo 04  zakrývá držák pásu 17 , 
můžete opěrku hlavy 04  posunout směrem nahoru. Nyní 
lze diagonální pás 25  snadno zavést. Nyní zasuňte opěrku 
hlavy 16  opět zpět do správné výšky.

7.   Prověřte, že diagonální pás 25  probíhá přes klíční kost 
vašeho dítěte a nedoléhá na krk. 

 Tip! Výšku opěrky hlavy 16  můžete upravit i ve vozidle.

   NEBEZPEČÍ! Diagonální pás 25  musí probíhat napříč 
dozadu. Průběh pásu můžete regulovat nastavitelným 
polohovačem pásů ve vozidle.

   NEBEZPEČÍ! Diagonální pás 25  nikdy nesmí vést dopředu 
k otočnému prvku pásu v autě. V tomto případě používejte 
dětskou sedačku jen na zadním sedadle.

8.   Napněte bezpečnostní pás tím, že zatáhnete za diagonální 
pás 25 .

1.  Své dítě posaďte do dětské sedačky. 
2.    Vytáhněte bezpečnostní pás a veďte jej před Vaším dítětem 

k zámku bezpečnostního pásu vozidla 34 .
        NEBEZPEČÍ! Dbejte přitom na to, aby pás vozidla nebyl 

překroucený, protože jinak by zádržný systém neposkytoval 
plný ochranný účinek. 

3.   Zajistěte jazýčky v zámku bezpečnostního pásu tak 34 , 
abyste slyšeli „cvaknutí“.

5.   Položte pánevní pás 26  na druhé straně sedáku rovněž do 
světle červeného vedení pásu 20 .

         NEBEZPEČÍ! Pánevní pás 26  musí na obou stranách 
procházet co možná nejhlouběji přes slabiny dítěte. 

9.3 Checkliste
 Pro bezpečnost vašeho dítěte před každou jízdou zkontrolujte, že ...

 ► dětská autosedačka je bezpečně upevněna;
 ► pásy jsou napnuté a nejsou překroucené,
 ► SICT 08  se správně se používá,
 ► opěrka hlavy 16  je správně přizpůsobena tělesné výšce Vašeho dítěte.

Jen u druhu instalace A (skupina 1)
 ► diagonální pás 25  probíhá mezi opěrkou hlavy 16  a opěradlem 04 ,
 ► pásy dětské autosedačky přiléhají těsně k tělu dítěte, aniž by ho tísnily,
 ► byly jazýčky zámku 30  zaklapnuté v zámku pásu 19 ,
 ► ochranný ramenní polštář 18  správně přiléhá na tělo.

Jen u druhu instalace B (skupina 2+3)
 ► diagonální pás 25  prochází skrz tmavě červený držák pásu 17  hlavové opěrky 16 ,
 ► pánevní pás 26  na obou stranách sedáku prochází přes světle červená vedení  
pásu 20  sedáku,
 ► diagonální pás 25  na straně zámku bezpečnostního pásu vozidla 34  rovněž prochází 
přes světle červené vedení pásu 20  dětské autosedačky,
 ► diagonální pás 25  prochází napříč dozadu,
 ► zámek bezpečnostního pásu automobilu 34  nespočívá ve světle červeném vedení 
pásu 20  sedáku.

Jen u druhu instalace A2 a B2 (ISOFIT)
 ► dětská autosedačka je na obou stranách zacvaknutá pomocí ramen západky  
ISOFIT 07  v upevňovacích bodech ISOFIT 01 .

 POZOR! Na ochranu vašeho vozidla:
• Určité autopotahy vyrobené z citlivějších materiálů (např. velur, kůže, atd.) mohou při 

používání dětských sedaček nést stopy opotřebení. Pro optimální ochranu vašich potahů 
sedadla doporučujeme použití podložky pro dětskou sedačku, která je součástí programu 
příslušenství BRITAX RÖMER.

2.  Odstraňte 5bodový pás (viz 5.).
3.  Své dítě posaďte do dětské sedačky.
4.  Stiskněte regulátor opěrky hlavy 03  na zadní straně opěrky 

hlavy 16 .
 ►Nyní je opěrka hlavy odblokovaná.

5.  Odblokovanou opěrku hlavy16  pak můžete nastavit do 
požadované výšky. Jakmile regulátor opěrky hlavy03  uvolníte, 
opěrka hlavy 16  se zajistí.

6.  Zkontrolujte výšku. Pokud je opěrka hlavy 16  v nejnižší  
pozici stále ještě příliš vysoko, můžete provést další nastavení 
pomocí regulátoru výšky pásu 24 , dle popisu v oddílu 8.1.

3.3   Spojte asi 80 cm diagonálního pásu 25  a pánevního  
pásu 26 . 
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