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 Lue tämä käyttöohje huolellisesti kaikessa rauhassa. Säilytä ohje aina 
tarkoitukseen varatussa turvaistuimen säilytyslokerossa 05 . Siten käyttöohje 
on tarvittaessa nopeasti saatavilla! Jos luovutat turvaistuimen toisen henki-
lön käyttöön, anna ohjeet aina mukaan! 

3. TURVAOHJEET

 VAARA! Lapsen turvallisuuden vuoksi:
• Turvaistuin vaurioitua onnettomuuden yhteydessä, mikäli törmäysnopeus on ollut yli
10 km/h. Syntyneet vauriot eivät välttämättä näy ulospäin. Tässä tapauksessa auton
turvaistuin on vaihdettava. Hävitä istuin asianmukaisesti.
• Toimita turvaistuin aina tarkastettavaksi, mikäli turvaistuin on altistunut

olosuhteille, jotka ovat saattaneet johtaa istuimen vahingoittumiseen (esim.
istuimen pudottua maahan).

• Tarkasta kaikkien tärkeiden osien kunto säännöllisesti. Varmista erityisesti, että
kaikki mekaaniset osat toimivat moitteettomasti.

• Älä koskaan öljyä tai voitele turvaistuimen osia.
• Älä koskaan jätä turvaistuimeen kiinnitettyä lasta yksin autoon ilman valvontaa.
• Päästä lapsi aina autoon ja ulos autosta jalkakäytävän puolelta.
• Suojaa turvaistuin voimakkaalta auringonpaisteelta silloin, kun istuin ei ole

käytössä. Turvaistuin voi lämmetä suorassa auringonvalossa erittäin kuumaksi.
Lapsen iho on herkkä, minkä vuoksi kuumat pinnat voivat aiheuttaa ihovammoja.

• Mitä tiiviimmin vyö on lapsen kehoa vasten, sitä tehokkaammin se suojaa lasta. Älä 
tämän vuoksi pue lapsen ylle sellaisia paksuja vaatteita, jotka jäävät vyön alle. 

• Pidä pitkillä matkoilla säännöllisesti taukoja, jotta lapsi pääsee liikkumaan ja
leikkimään.

• Käyttö takaistuimella: Työnnä etuistuin niin pitkälle eteen, etteivät lapsen jalat osu
etuistuimen selkänojaan (loukkaantumisvaara).

• Jos lapsi yrittää avata punaisen ISOFIT-lukituspainikkeen 06  tai auton turvavyön
lukon, pysähdy niin pian kuin mahdollista. Varmista, että turvaistuin kiinnitetty oikein
ajoneuvoon ja että lapsesi on toisaalta kiinnitetty asianmukaisesti turvaistuimeen.
Selitä lapselle hänen toimintaansa liittyvät vaarat.
VAARA! Kaikkia matkustajia koskevia turvajärjestelyjä:

Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrutuksen tai 
onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden. Varmista 
sen vuoksi aina, että:
• ajoneuvon istuimien selkänojat on lukittu paikoilleen (esim. alas taitettava

takapenkki).
• kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyllyllä) sijaitsevat painavat ja teräväreunaiset

esineet on kiinnitetty.
• kaikki matkustajat käyttävät turvavyötä.
• turvaistuin on aina kiinnitetty, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

 VAROITUS! Turvaohjeita istuimen käsittelyyn:
• Älä koskaan käytä turvaistuinta kiinnittämättömänä, älä edes kokeilumielessä.
• Varo turvaistuimen jäämistä jää kovien esineiden (auton ovien, istuinkiskojen jne.)

väliin. Muutoin turvaistuin saattaa vahingoittua.
• Säilytä turvaistuinta turvallisessa paikassa silloin, kun sitä ei käytetä. Älä aseta

istuimelle painavia tavaroita tai älä säilytä turvaistuinta suoraan lämpölähteen
vieressä tai auringonvalossa.

4. KÄYTTÖ AJONEUVOSSA
Huomio oman ajoneuvosi lasten turvaistuimia koskevat ohjeet. Istuinta voidaan käyttää sekä 
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (ks. malliluettelo) että 3-pistevyöllä varustetuissa ajoneuvoissa. 
Tarkasta ajoneuvosi käyttöohjeesta, ovatko ajoneuvon istuimet hyväksytty käytettäväksi 
painoluokkien 9 - 18 kg ja 15 - 36 kg turvaistuinten yhteydessä. 
Turvaistuimen EVOLVA 1-2-3 SL SICT saa asentaa ajoneuvoon kahdella eri tavalla:

9-36 kg

Ryhmä Asennusmenetelmä Lapsen kiinnittäminen Käyttöohjeen luku

1 (9-18 kg) Ajoneuvon turvavyö 5-pistevyöllä kiinnitettynä A

1 (9-18 kg) Ajoneuvon turvavyö + Soft Latch 5-pistevyöllä kiinnitettynä A

2+3 (15-36 kg) Ajoneuvon turvavyö Ajoneuvon turvavyö B

2+3 (15-36 kg) Ajoneuvon turvavyö + Soft Latch Ajoneuvon turvavyö B

a) Tämä tarkoittaa, että turvaistuinta saa käyttää vain ajoneuvoissa, jotka on lueteltu oheisessa 
ajoneuvotyyppiluettelossa. Tätä luetteloa päivitetään jatkuvasti. 
Ajantasaisen luettelon saat suoraan meiltä tai osoitteesta www.britax.com

Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:

kasvot menosuuntaan kyllä

selkä menosuuntaan ei 1)

2-pistevyöllä kiinnitettynä ei

3-pistevyöllä2) kyllä

ISOFIX-kiinnityspisteisiin 
kiinnitettynä (istuinosan ja 
selkänojan välissä)

kyllä

etumatkustajan istuimella kyllä 3)

uloimmaisilla takaistuimilla kyllä

keskimmäisellä takaistuimella 
(3-pistevyöllä)

kyllä 4)

1) Sallittu vain, jos ajoneuvon istuin on asennettu selkä ajosuuntaan päin (esim. tila-auto,
pikkubussi) ja tämä istuin on hyväksytty myös aikuisten käyttöön. Yksikään turvatyyny ei saa
kohdistua istuimeen.
2) Vyöllä on oltava standardin ECE R 16 (tai siihen verrattavan standardin) mukainen hyväksyntä. 
Tämän voi tunnistaa esimerkiksi vyön tarkastusetikettiin ympyrän sisälle merkitystä kirjaimesta 
"E” tai "e".
3) Jos ajoneuvossa on etuturvatyyny: Työnnä istuin pitkälle taakse, noudata ajoneuvon
käsikirjan ohjeita.
4) Käyttö ei ole mahdollista, jos käytettävissä on vain 2-pistevyö.

SIVU I

7. VYÖLUKON HOITO

1. TUOTEKUVAUS

HÄVITTÄMINEN:
Noudata maakohtaisia määräyksiä.

Pakkauksen hävittäminen Kartongin jätesäiliö

Istuimen päällinen Kuivajäteastiaan, termiseen hyötykäyttöön

Muoviosat Noudata jätesäiliöiden ohjeita

Metalliosat Metallinkeräykseen

Vyön hihnat Polyesterijätesäiliöön

Lukko ja kielet Kuivajäteastiaan

6. HOITAMINEN JA HUOLTAMINEN
Turvaistuimessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä BRITAX RÖMER -istui-
miin tarkoitettuja varapäällisiä, sillä istuinpäällinen on olennainen osa autoon 
tarkoitettua turvaistuinta ja vaikuttaa siten olennaisesti istuimen turvallisuu-
teen. Istuinten varapäällisiä saat omalta jälleenmyyjältäsi.
•  Istuinpäällisen voi poistaa ja pestä pesuetikettiin merkittyjen tietojen

mukaisesti.
•  Muoviosat voi pestä saippualiuoksessa. Älä käytä voimakkaita

puhdistusaineita (kuten liuottimia).
 VAARA! Lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman istuinpäällistä.
 HUOMIO! Älä koskaan irrota lukkokieliä 30  hihnoista.

9 - 36 kg
(~9 kk - 12 v)

www.britax.com
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FIEVOLVA 1-2-3 SL SICT 
Käyttöohje

5. VYÖN VAIHTO
5-pistevyön irrottaminen
1. Löysää vöitä mahdollisimman paljon (katso kohta 9.1).
2. Työnnä turvavyön korkeussäädin 24  kokonaan ylös

(ks. kohta 8.1).
3. Irrota olkahihnat 13  liitoskappaleesta 14 .
4. Kiinnitä liitoskappale 14 , selkänojan 04  alapuolelle

pidikkeeseensä 11 .
5. Työnnä olkapehmusteiden hihnalenkit 18  pois vyön

korkeussäätimen päästä 24 .
6. Vedä olkahihnat 13  ja olkapehmusteiden hihnasilmukat

18  pois hihnoille tarkoitetuista aukoista.
7. Avaa keskipehmusteen 21  tarrakiinnike ja irrota

pehmuste.
8. Irrota säätöhihna 23  metallilevystä 27  istuimen

alapuolella.
9. Työnnä metallilevy 27 , jolla vyölukko 19  on kiinnitetty

istuinalustaan, pystyasennossa vyöuran 28  läpi.
10. Avaa vyölukko 19 .
11. Työnnä lukkokielillä varustetut hihnat 30  istuinpäällisen

lantiohihnalle tarkoitettujen aukkojen läpi.
12. Aseta vyölukko 19  istuinpäällisen alle, selkänojassa 04

olevaan säilytyslokeroon 31 .
13. Työnnä säätöhihna 23  istuinpäällisen alle.
14. Kiinnitä olkapehmusteet 18  ja olkahihnat 13

hihnanohjainten 15  kumilenkkeihin 32 .

5-pistevyön asentaminen
►  Istuinpäällinen asennetaan paikalleen noudattamalla

edellä esitettyjä ohjeita käänteisessä järjestyksessä.
VAARA! Tarkasta 5-pistevyön kiinnitys vetämällä
olkahihnoista 13  voimakkaasti.

Päällisen irrottaminen
1. Säädä pääntukea ylöspäin 16  (ks. 9.1).
2. Irrota päällisen reuna ja kumilenkit pääntuen

taustapuolelta 16 .
3. Poista pääntuen päällinen 16 .
4. Irrota kumilenkit selkänojasta 04 , kiinnitysruuveista.
5. Avaa olkahihnoja 13  (ks. 9.2).
6. Avaa keskipehmusteen  21  tarrakiinnike ja poista

pehmuste.
7. Avaa painonapit   selkänojan päällisen vasemmalta ja

oikealta puolelta 04 .
8. Pujota vyölukko 19  ja säätöhihna 23  pois päällisestä.
9. Irrota päällisen kumilenkki turvaistuimen alapuolella

olevista kiinnitysruuveista ja suojaläpistä 24 .
10. Vedä selkänojaa vasten olevaa päällisen reunaa 04

varovasti sivusuunnassa SICT-istuimen päälle 08 .
11. Vedä syvennyksellä varustettu päällinen pääntuen 16

päälle.
 ► Istuinpäällisen voi poistaa ja pestä pesuetikettiin
merkittyjen tietojen mukaisesti.

Istuinpäällisen asentaminen
 ► Istuinpäällisen voi asentaa takaisin paikalleen
noudattamalla soveltuvilta osin edellä esitettyjä ohjeita
käänteisessä järjestyksessä.
VAROITUS! Varmista, että hihnat eivät ole kierteellä ja
että hihnat ovat asettuneet asianmukaisesti päällisen
hihnoille tarkoitettuihin aukkoihin.

Turvaistuin pystyy huolehtimaan lapsen turvallisuudesta vain, jos vyölukko toimii 
oikein. Vyölukon toimintahäiriöt johtuvat yleensä lian kerääntymisestä  
tai roskista.
Mahdollisia vikoja:
• Lukkokielet liikkuvat hitaasti ulos avauspainikkeen painamisen jälkeen.
• Lukkokielet eivät enää lukitu paikalleen (ts. kielet tulevat jälleen ulos sen jälkeen,

kun ne on yritetty painaa sisään).
• Lukkokielet lukkiutuvat ilman selvästi kuuluvaa napsahdusta.
• Lukkokielten painaminen sisään on hankalaa (painettaessa on havaittavissa

selvä vastus).
 ►Korjaus: Puhdista vyölukko, jotta se toimii jälleen moitteettomasti:

Vyölukon puhdistaminen
1. Irrota vyölukko 19  (ks. 5.1).
2. Liota vyölukkoa 19  vähintään tunnin ajan lämpimässä

vedessä, johon on lisätty astianpesuainetta.
3. Huuhtele vyölukko 19  huolellisesti ja kuivaa vyölukko

tämän jälkeen.
4. Työnnä metallilevy 27  pystyasennossa ylhäältä alas päälli-

sessä olevan hihnalle tarkoitetun aukon 28  läpi
ja edelleen istuinkaukalon läpi.

5. Kierrä metallilevyä 27  90° ja kiinnitä säätöhihna 23
metallilevyyn 27  (5.8).
VAARA! Varmista vyölukon lukittuminen vetämällä
vyölukosta 19  voimakkaasti.

6. Aseta keskipehmuste 21  hihnalle tarkoitettuun aukkoon ja
kiinnitä pehmuste vyölukon kohdalta tarrakiinnikkeellä.

01 02

03

01 ISOFIX-kiinnityspisteet (auto) 06 ISOFIT-lukituspainike
02 ISOFIX-ohjauskiinnikkeet 07 ISOFIT-lukitusvarret
03 Pääntuen säädin 08 SICT
04 Selkänoja 09 Suojaläppä
05 Käyttöohjeelle tarkoitettu lokero 10 ISOFIT-säätöpainike

09

06

04

07

Mikäli tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan:

2. HYVÄKSYNTÄ
BRITAX RÖMER 

Lasten turvaistuin
Tarkastus ja hyväksyntä standardin ECE* R 44/04 mukaan
*ECE = eurooppalainen turvavarusteita koskeva standardi

Ryhmä Lapsen paino
EVOLVA 1-2-3 SL 

SICT

I 9 - 18 kg

II + III 15 - 36 kg

Lasten turvaistuin on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvavarusteita 
koskevan standardin (ECE R 44/04) vaatimusten mukaisesti. Tarkastusmerkki E 
(ympyrän sisällä) ja hyväksymisnumero löytyvät oranssista hyväksymisetiketistä 
(turvaistuimessa olevasta tarrasta).

 VAARA! Hyväksyntä raukeaa välittömästi, jos turvaistuimeen tehdään 
muutoksia. Muutoksia saa tehdä vain istuimen valmistaja.
 VAROITUS! Turvaistuin EVOLVA 1-2-3 SL SICT on tarkoitettu vain lapsen 
kiinnittämiseen ajoneuvon sisällä. Istuin ei sovellu missään tapauksessa 
käytettäväksi kotona istuimena eikä myöskään leikkikaluksi.
 VAARA! Älä kiinnitä lastasi tai turvaistuinta 2-pisteturvavyöllä. Jos lapsen 
turvaistuin kiinnitetään ajoneuvoon vain 2-pistevyöllä, lapsi saattaa 
loukkaantua tai jopa menehtyä onnettomuudessa.

 VAARA! Älä koskaan käytä asennustavan A mukaisesti kiinnitettävää tur-
vaistuinta ilman oikein kiinnitettyä vyölukkoa ja olkapehmustetta (olkapeh-
musteiden suorien reunojen on oltava vastakkain). Varmista, että vyölukon 
metallilevy on kiinnitetty oikein.
 VAROITUS! Varmista, että hihnat eivät ole kierteellä eivätkä ole vaihtaneet 
paikkaansa. Varmista niin ikään, että hihnat ovat asettuneet oikein hihnoille 
tarkoitettuihin päällisen aukkoihin.
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8. VALMISTELUT
SIVU II

Lue ensin haluamaamasi asennustapaa käsittelevä kappale
Koskee vain asennustapoja A2 ja B2 (ISOFIT)

01 02

1.    Jos ajoneuvossasi ei ole vakiovarusteena ISOFIX-asennusohjaimia, kiinnitä 
molemmat istuimen mukana toimitetut asennusohjaimet 02 * ajoneuvon 
kumpaankin ISOFIX-kiinnityspisteeseen 01. Varmista, että asennusohjain-
ten aukko tulee ylöspäin.

 Vihje! ISOFIX-kiinnityspisteet ovat autossa istuinosan ja selkänojan välissä.
* Asennusohjaimet helpottavat turvaistuimen asentamista ISOFIX-kiinnityspisteisiin ja 
estävät auton istuinpäällisten vahingoittumisen. Jos ohjaimia ei tarvita, ohjaimet on 
poistettava turvaistuimesta ja säilytettävä turvallisessa paikassa. Jos ajoneuvossa on 
käännettävä selkänoja, asennusohjaimet on poistettava ennen selkänojan kääntämistä. 
Mahdolliset ongelmat johtuvat usein liasta, roskista tai asiaankuulumattomista esineistä 
asennusohjainten ja koukkujen yhteydessä. Poista lika ja vieraat esineet välttyäksesi 
tällaisilta ongelmilta.

Koskee vain asennustapaa A (ryhmä 1 / 9-18 kg)
2.A Varmista, että 5-pistevyö on asennettu oikein (ks. kohta 5.).
3.A Säädä autossa käytettävän turvaistuimen pääntuki 16  lapsen kokoa 
vastaavasti (ks. 8.1). 

Koskee vain asennustapaa B (ryhmä 2 + 3 / 15-36 kg)
2.B Irrota 5-pistevyö (ks. 5.).
3.B Säädä autossa käytettävän turvaistuimen pääntuki 16  lapsen kokoa 
vastaavasti (ks. 8.2). 

Koskee KAIKKIA asennustapoja
4.  Säädä turvaistuimen kallistuskulma sopivaksi
Pystysuora istuma-asento:  
Käännä välikiila 12  takimmaiseen asentoon
Taaksepäin nojautuvaa istuma-asento:  
Käännä välikiila 12  etummaiseen asentoon.

8.1 Pääntuen säätäminen / 5-pistevyön asentaminen
Kun pääntuki 16  on säädetty oikein, olkahihnojen 13  kulku on paras 
mahdollinen, mikä puolestaan suojaa lastasi mahdollisimman tehokkaasti.

Pääntuki 16  on säädettävä siten, että olkahihnat 13  ovat 
lapsen olkapäiden korkeudella.

 VAROITUS! Olkahihnat 13  eivät saa kulkea lapsen 
selän takaa, korvien korkeudelta eivätkä korvien 
yläpuolelta.

Olkahihnojen korkeuden säätäminen:
1.  Löysää turvaistuimen 5-pistevyötä niin paljon kuin 

mahdollista (ks. 9.1).
Turvaistuimen taustapuoli:
2.  Kallista hihnankorkeuden säädintä 24  ylöspäin ja 

säädä olkahihnojen 13  korkeus siirtämällä säädintä 
samanaikaisesti. Irrota otteesi hihnankorkeuden sää-
timestä 24  siinä kohdassa, jossa korkeus on lapsen 
kannalta sopivin. Säädin lukittuu tähän asentoon.

5. Aseta turvaistuin tähän käyttöön hyväksytylle ajoneuvon istuimelle 
ajosuuntaan päin.
6. Irrota ajoneuvon istuimen niskatuki, jos se haittaa turvaistuimen 
kiinnitystä (ks. ajoneuvon käyttöohje). 

Kiinnitä irrotettu niskatuki sopivaan paikkaan ajoneuvossa, jotta se ei voi 
sinkoutua.

 Vihje! Jos ajoneuvon vyö osoittautuu asennuksen yhteydessä liian lyhyeksi, tällöin 
voi olla mielekästä asentaa turvaistuin pystysuoran istuma-asennon mukaisesti.

7. Käännä SICT-istuinta 08  vastapäivään (lähempänä 
auton ovea olevalla puolella) ulospäin, kunnes istuimen 
etäisyys auton oveen on 5 mm tai istuin on liikkunut 
uloimpaan asentoonsa.

9. ASENTAMINEN

RYHMÄ 1 (9-18 kg) 
Asennus ajoneuvon 3-pisteturvavyön avulla A1

EVOLVA 1-2-3 SL SICT kiinnitetään auton 3-pistevyöllä kiinteästi autoon. Lapsi 
kiinnitetään tämän jälkeen turvaistuimeen turvaistuimen 5-pistevyöllä.

1. Suorita luvussa ”8. VALMISTELUT” kuvatut vaiheet.
2. Suorita luvussa  A2 vaiheet Ajoneuvon 3-pisteturvavyö.
3. Nykäise turvaistuinta eteenpäin ja varmista siten, että istuin on moitteetto-

masti paikallaan.
4. Kiinnitä lapsi luvun ”9.1 Lapsen kiinnittäminen turvaistuimeen 

5-pistevyöllä” kuvauksen mukaisesti.
5. Suorita luvussa  ”9.3 Tarkistuslista” kuvatut vaiheet.

RYHMÄ 1 (9-18 kg) 
Asennus ISOFIT-järjestelmän  
ja ajoneuvon 3-pisteturvavyön avulla 

A2
EVOLVA 1-2-3 SL SICT kiinnitetään ISOFIT-järjestelmän ja ajoneuvon 3-pistevyön 
avulla ajoneuvoon. Lapsi kiinnitetään tämän jälkeen turvaistuimeen turvaistuimen 
5-pistevyöllä.

2.4   Työnnä ISOFIT-lukitusvartta 07  ohjaimeen 02 , 
kunnes kuulet ISOFIT-lukitusvarren 07  napsahtavan 
paikalleen.

   VAARA! Varmista ISOFIT-lukitusvarresta 07  vetämäl-
lä, että varsi on lukittunut moitteettomasti paikalleen.

3.    Ajoneuvon kolmipistevyö
3.1   Vie olkahihna 25  turvaistuimen pääntuen 16  ja 

selkänojan 04  välistä. Varmista, että hihna ei jää 
kierteelle.

   HUOMIO! Varmista seuraavien vaiheiden aikana, että 
hihnat eivät kierry.

3.2   Vie lantiohihna 26  kirkkaanpunaisen hihnanohjaimen  

2.3   Paina punaista ISOFIT-lukituspainiketta 06  ja 
varmista näin, että ISOFIT-lukitusvarren 07  koukut 
ovat auki ja käyttövalmiita.

2.7   Paina punaista ISOFIT-lukituspainiketta 06  ja 
varmista näin, että ISOFIT-lukitusvarren 07  koukut 
ovat auki ja käyttövalmiita.

2.8   Työnnä ISOFIT-lukitusvartta 07  ohjaimeen 02 , 
kunnes kuulet ISOFIT-lukitusvarren 07  napsahtavan 
paikalleen.

   VAARA! Varmista ISOFIT-lukitusvarresta 07  vetämäl-
lä, että varsi on lukittunut moitteettomasti paikalleen.

2.    ISOFIT 1/3
2.1   Avaa ajoneuvon ovesta kauempana oleva  

suojaläppä 09 .
2.2   Paina ISOFIT-säätöpainiketta 10  yhtäjaksoisesti ja 

vedä ajoneuvon ovesta kauempana oleva ISOFIT-
lukitusvarsi 07  kokonaan ulos.

2.5   Avaa ajoneuvon ovea lähempänä oleva suojaläppä 09 .
2.6   Paina ISOFIT-säätöpainiketta 10  yhtäjaksoisesti ja 

vedä ajoneuvon ovea lähempänä oleva ISOFIT-luki-
tusvarsi 07 , kokonaan ulos.

1.     Suorita luvussa ”8. VALMISTELUT”  
 kuvatut vaiheet.

3.4  Käännä turvaistuinta hieman poispäin ajoneuvon 
istuimesta. 

3.5  Vie ajoneuvon vyö edestä  selkänojan 04  
ensimmäisen vyönohjaimen 15  kautta.

3.6  Vie ajoneuvon vyö takaa toisen vyönohjaimen 
15  kautta jälleen eteen ja lukitse lukkokieli auton 
vyölukkoon 34  siten, että kuulet kielen napsahtavan 
paikalleen.

3.7  Vie olkahihna 25  ja lantiohihna 26  auton vyölukon 
puolella kirkkaanpunaiseen vyönohjaimeen 20  auton 
vyölukon 34  yhteydessä.

3.8  Paina toisella polvella voimakkaasti turvaistuinta 
vasten. Vedä samalla olkahihnaa 25  alhaalta auton 
vyölukon luota voimakkaasti ylöspäin.

3.9  Pidä olkahihnaa alhaalta paikallaan ja vedä olkahihnaa 
25  vyönohjaimen 15  yläpuolelta eteenpäin. Lopeta 
turvaistuimen painaminen ja kiristä olkahihnaa 25  
hihnasta vetämällä.
  HUOMIO! Auton vyölukko 34  ei saa olla 
kirkkaanpunaisen vyönohjaimen 20  sisällä.

 
 

4.   ISOFIT 2/3
4.1  Vedä ISOFIT-säätöhihnat 29  vuoron perään kireälle  

kummaltakin puolelta ja työnnä turvaistuinta 
samanaikaisesti taaksepäin.

4.2  Työnnä ISOFIT-säätöhihnat 29  säilytystä varten 
kummallakin puolella hihnoille tarkoitettujen aukkojen 
sisään ja sulje suojaläpät 24  kummallakin puolella.

 
5.    ISOFIT 3/3-järjestelmä ja ajoneuvon  
       3-pisteturvavyö
Nykäise turvaistuinta eteenpäin ja varmista siten, että 
istuin on moitteettomasti paikallaan. Tarkasta myös 
uudelleen ISOFIT-lukitusvarret 07  ja varmista siten, että 
molemmat näistä ovat lukittuneet moitteettomasti.

9.1 Lapsen kiinnittäminen turvaistuimeen 5-pistevyöllä
Mitä tiiviimmin vyö on lapsen kehoa vasten, sitä tehokkaammin se suojaa 
lasta. Älä sen vuoksi pue lapselle paksuja vaatteita päälle vyön alle.

1.    Avaa vyölukko 19  (painamalla punaista painiketta)
2.    Paina säätöpainiketta 22  ja vedä kumpaakin 

olkahihnaa 13  samanaikaisesti eteenpäin 
olkapehmusteiden 18  alapuolelta.

3.    Aseta lapsi turvaistuimeen.
4.    Varmista, että pääntuki 16  on oikein säädetty.  

Korjaa tarvittaessa pääntuen säätöä [ks. 8.1]. 
5.    Varmista, että lapsen selkä on kauttaaltaan 

turvaistuimen selkänojaa vasten.
6.    Vie molemmat lukkokielet 30  yhteen ja sido 

nämä keskenään, ennen kuin työnnät lukkokielet 
vyölukkoon 19  - napsahdusäänen tulisi olla 
kuultavissa lukittumisen yhteydessä.

7.    Vedä olkahihnasta 13  ja kiristä siten lantiohihna.  
Varmista samalla, että vyö on tiiviisti kehoa vasten.
  VAROITUS! Lantiohihnojen 35  on kuljettava 
mahdollisimman alhaalta lapsen lantion kohdalta.

8.    Vedä säätöhihnasta 23 , kunnes kuulet 
napsahduksen. 
  HUOMIO! Vedä säätöhihnaa 23  suoraan eteenpäin 
(ei vinossa ylös- tai alaspäin).  Vedä olkapehmusteet 
18  jälleen alas.

9.    Vedä vielä kerran säätöhihnasta 23 , kunnes kuulet 
napsahdusäänen. Napsahdus on merkki siitä, että 
vyö on riittävän kireällä.

8.2 Pääntuen säätäminen 3-pistevyön yhteydessä
Kun pääntuki 16  on säädetty oikein, olkahihna 25  kulkee parhaalla mahdolli-
sella tavalla ja antaa lapsellesi samalla myös parhaan mahdollisen suojan.

Pääntuki 16  on säädettävä siten, että lapsen olkapäiden 
ja pääntuen 16  väliin mahtuu vielä kaksi sormea.

Voit säätää pääntuen korkeuden lapsen koolle 
sopivaksi toimimalla seuraavasti:
1.  Säädä hihnankorkeuden säädin 24  ylimpään 

asentoonsa (ks. 8.1).

Turvaistuinta EVOLVA 1-2-3 SL SICT ei asenneta kiinteästi autoon. Sekä 
turvaistuimen että lapsen kiinnittämiseen käytetään ajoneuvon 3-pisteturvavyötä. 

1.   Suorita luvussa ”8. VALMISTELUT” kuvatut vaiheet. Varmista, että 
selkänoja 04  on kauttaaltaan auton istuimen selkänojaa vasten.

2.   Suorita luvussa ”9.2 Lapsen kiinnittäminen turvaistuimeen 3-pistevyöllä” 
kuvatut vaiheet. 

RYHMÄ 2-3 (15-36 kg) 
Asennus ajoneuvon 3-pisteturvavyön avullaB1

RYHMÄ 2-3 (15-36 kg) 
Asennus ISOFIT-järjestelmän  
ja ajoneuvon 3-pisteturvavyön avulla

B2

EVOLVA 1-2-3 SL SICT asennetaan ISOFIT-järjestelmän avulla kiinteästi autoon. 
Lapsi kiinnitetään tämän jälkeen turvaistuimeen ajoneuvon 3-pisteturvavyöllä.
1.   Suorita luvussa ”8. VALMISTELUT” kuvatut vaiheet.
2.   Suorita luvussa A2 kuvatut vaiheet ISOFIT.
3.   Nykäise turvaistuinta eteenpäin ja varmista siten, että istuin on 

moitteettomasti paikallaan. Tarkasta myös uudelleen ISOFIT-lukitusvarret 
07  ja varmista siten, että varret ovat lukittuneet moitteettomasti.

4.   Toimi lukujen 9.2 ja 9.3 kuvauksen mukaisesti.

9.2 Lapsen kiinnittäminen turvaistuimeen 3-pistevyöllä

4.     Vie olkahihna 25  ja lantiohihna 26  auton vyölukon 
34  puolelta kirkkaanpunaiseen turvaistuimen 
vyönohjaimeen 20 .

         VAARA! Auton vyölukko 34  ei saa olla 
kirkkaanpunaisen vyönohjaimen 20  sisällä.

6.     Vie olkahihna 25  pääntuen 16  tummanpunaiseen 
hihnapidikkeeseen 17 , kunnes hihna kulkee 
kokonaan ja suorassa hihnapidikkeen 17  sisällä. 

 Vihje! Jos selkänoja 04  peittää vyöpidikkeen 17 , 
pääntukea 04  voi säätää ylemmäksi. Näin olkahihna 
25  on helppo viedä hihnapidikkeen sisään. Laske 
pääntuki 16  tämän jälkeen sopivalle korkeudelle.

7.     Varmista, että olkahihna 25  kulkee lapsen solisluun 
päältä eikä ole kaulaa vasten. 

 Vihje! Pääntuen 16  korkeutta voidaan säätää 
myös turvaistuimen ollessa asetettuna autoon.

   VAARA! Olkahihnan 25  on kuljettava viistosti taak-
sepäin. Voit ohjata hihnan kulkua auton säädettävällä 
hihnanohjaimella.

   VAARA! Olkahihnaa 25  ei saa koskaan viedä eteen 
auton vyönohjaimeen. Käytä turvaistuinta tällaisessa 
tapauksessa vain takapenkillä.

8.     Kiristä auton turvavyö vetämällä olkahihnasta 25 .

1.     Aseta lapsi turvaistuimeen. 
2.     Vedä auton turvavyötä rullalta ja vie vyö lapsen 

etupuolelta auton vyölukkoon 34 .
         VAARA! Ajoneuvon vyö ei saa olla kierteellä, sillä 

muutoin vyön suojausvaikutus heikkenee. 
3.     Lukitse lukkokieli auton vyölukkoon 34  siten, että 

kuulet kielen napsahtavan paikalleen.

5.     Aseta lantiohihna 26  istuintyynyn toisella puolella 
samalla tavoin vaaleanpunaiseen vyönohjaimeen 20 .

         VAARA! Lantiovyön 26  on kuljettava 
kummaltakin puolelta mahdollisimman läheltä  
lapsen nivustaivetta. 

9.3 Tarkistuslista
 Tarkista lapsesi turvallisuuden vuoksi aina ennen liikkeelle lähtöä, että ...

 ►turvaistuin on kiinnitetty asianmukaisesti ajoneuvoon;
 ►vyöt ovat kireällä; vyöt eivät ole kierteellä,
 ►SICT-istuinta 08  käytetään oikein,
 ►pääntuki 16  on säädetty lapsen kokoa vastaavasti.

Koskee vain asennustapaa A (ryhmä 1)
 ►olkahihna 25  kulkee pääntuen 16  ja selkänojan 04  välistä,
 ►turvaistuimen vyöt ovat tiiviisti lapsen kehoa vasten, lasta kuitenkaan 
puristamatta.
 ► lukkokielet 30  ovat paikoillaan vyölukossa 19 .
 ►olkapehmusteet 18  ovat oikein paikoillaan.

Koskee vain asennustapaa B (ryhmät 2 + 3)
 ►olkahihna 25  kulkee pääntuen 16  tummanpunaisen hihnanpidikkeen  
17  kautta,
 ► lantiovyö 26  kulkee istuintyynyn kummallakin puolella vaaleanpunaisissa 
vyönohjaimissa 20 ,
 ►olkahihna 25  kulkee myös auton vyölukon 34  puolella turvaistuimen 
vaaleanpunaisen hihnanohjaimen 20  sisällä,
 ►olkahihna 25  kulkee viistosti taaksepäin,
 ►vyölukko 34  ei ole istuintyynyn vaaleanpunaisessa vyönohjaimessa 20 .

Koskee vain asennustapoja A2 ja B2 (ISOFIT)
 ►turvaistuin on kiinnitetty molemmilta puolilta ISOFIT-lukitusvarsilla 07   
ISOFIT-kiinnityspisteisiin 01 .

 HUOMIO! Ajoneuvon suojaaminen:
• Turvaistuimen käyttö voi aiheuttaa kulumisjälkiä herkistä materiaaleista  

(esim. veluurikankaasta tai nahasta) valmistettuihin istuinpäällisiin. Auton 
istuimen optimaaliseksi suojaksi suosittelemme lisävarusteeksi BRITAX RÖMER 
turvaistuimen alustaa.

2.  Irrota 5-pistevyö (ks. 5.).
3.  Aseta lapsi turvaistuimeen.
4.  Paina pääntuen säädintä 03  pääntuen 16  taustapuolta 

vasten.
 ►Pääntuki pääsee nyt liikkumaan vapaasti.

5.  Vapaasti liikkuvan pääntuen 16  voi nyt säätää sopivalle 
korkeudelle. Pääntuki 16  lukittuu irrottaessasi otteen 
pääntuen  säätimestä 03 .

6.  Tarkasta korkeus. Jos pääntuki 16  on alimmassakin 
asennossa liian korkealla, voit korjata säätöä lisäksi 
myös vyönkorkeuden säätimellä 24  kappaleen 8.1 
kuvauksen mukaisesti.

20  sisään.
3.3   Vie noin 80 cm olkahihnasta 25  ja lantiohihnasta 26  

yhteen. 
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