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 Neem er de tĳd voor om deze aanwĳzingen zorgvuldig te lezen en bewaar 
ze in het daarvoor bedoelde opbergvak 05  op het kinderzitje zodat u ze 
altĳd kunt terugvinden! De handleiding moet bĳ overdracht aan derden met 
het kinderzitje worden meegegeven! 

3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 GEVAAR! Ter bescherming van uw kind:
Bĳ een ongeluk waarbĳ de auto botst met een hogere snelheid dan 10 km/u, kan 
het kinderzitje onder bepaalde omstandigheden beschadigd raken, zonder dat de 
schade direct zichtbaar is. In dat geval moet het autokinderzitje worden vervangen. 
Voer het zitje volgens de geldende voorschriften af.
• Laat het kinderzitje controleren als het beschadigd kan zĳn (bĳvoorbeeld als het

op de grond is gevallen).
• Controleer alle belangrĳke onderdelen regelmatig op beschadiging. Controleer

met name of alle mechanische onderdelen perfect werken.
• Smeer of olie nooit onderdelen van het kinderzitje.
• Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje in de auto achter.
• Laat uw kind uitsluitend vanaf de trottoirkant in- en uitstappen van de auto.
• Bescherm het kinderzitje tegen intensief rechtstreeks zonlicht, zolang deze niet

wordt gebruikt. Het kinderzitje kan in rechtstreeks zonlicht zeer heet worden.  
De kinderhuid is gevoelig en kan daardoor gewond raken.

• Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, hoe groter de veiligheid.  
Trek uw kind geen dikke kleding aan onder de riem. 

• Pauzeer regelmatig op lange ritten om uw kind de kans te geven rond te  
wandelen en te spelen.

• Gebruik op de achterbank: Schuif de voorstoel zo ver naar voren dat de voeten
van uw kind de rugleuning van de voorstoel niet raken (om verwondingsgevaar
te voorkomen).

• Als uw kind probeert om de rode ISOFIT-vergrendelingsknop 06  of het gordelslot
te openen, moet u direct stoppen zodra dat mogelĳk is. Controleer of het kinder-
stoeltje goed vast zit en controleer of uw kind goed vast zit. Leg uw kind uit wat de
gevaren van zĳn of haar gedrag zĳn .
GEVAAR! Houd u ter bescherming van alle passagiers aan het volgende:

Bĳ hard remmen of een ongeval kunnen niet-vastgezette voorwerpen en personen 
andere passagiers verwonden. Zorg er daarom altĳd voor dat:
• de rugleuningen van de zitplaatsen zĳn vastgezet

(klik bĳvoorbeeld de neerklapbare rugleuning van de achterbank vast).
• alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bĳvoorbeeld op de hoedenplank)

zĳn vastgezet.
• alle personen in de auto de gordel om hebben.
• het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.

WAARSCHUWING! Ter bescherming bĳ gebruik van het kinderzitje:
• Het kinderzitje nooit los gebruiken, ook niet voor proefzitten.
• Om beschadigingen te voorkomen, moet u er op letten dat het kinderzitje niet

tussen harde voorwerpen (autodeur, trottoir, enz.) wordt geklemd.
• Bewaar het kinderzitje op een veilige plek als het niet wordt gebruikt. Leg geen

zware voorwerpen op het zitje en bewaar het niet naast warmtebronnen of in 
direct zonlicht.

4. GEBRUIK IN DE AUTO
Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeveiligingssystemen in de handleiding 
van uw auto. Het zitje kan worden gebruikt in auto's met een ISOFIX-vastzetsysteem (zie 
typenlijst) en in auto's met driepuntsgordels. 
In de handleiding van uw auto vindt u de informatie over het zitje, die is toegelaten voor  
autokinderzitjes in de gewichtsklasse 9 tot 18 kg en 15 tot 36 kg. 

9 - 36 kg

De EVOLVA 1-2-3 SL SICT is goedgekeurd voor twee verschillende soorten montage:

Groep Montagemethode Bescherming  
van het kind

Hoofdstuk in de  
gebruiksaanwijzing

1 (9-18 kg) Autogordel Met met vĳfpuntsgordel A

1 (9-18 kg) Autogordel + Soft Latch Met met vĳfpuntsgordel A

2+3 (15-36 kg) Autogordel Autogordel B

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

a) Dit betekent dat het kinderzitje alleen mag worden gebruikt in auto's die in de meegeleverde auto-
typelĳst zĳn opgenomen. Deze typenlĳst wordt voortdurend bĳgewerkt. De meest actuele versie kunt 
u bĳ ons aanvragen of vindt u op www.britax.com

Het autokinderzitje kan als volgt worden gebruikt:

in de rĳrichting ja

tegen de rĳrichting in nee 1)

met tweepuntsgordel nee

met driepuntsgordel2) ja

met ISOFIX-bevestigingspunten 
(tussen zitting en rugleuning)

ja

op de passagiersstoel ja 3)

op de buitenste zitplaatsen van 
de achterbank

ja

op de middelste zitplaats van de 
achterbank (met driepuntsgordel)

ja 4)

1) Het gebruik op een achterwaarts gerichte zitplaats (bĳvoorbeeld Van, Minibus) is alleen toegestaan
als deze ook voor het vervoer van volwassenen is toegestaan. Er mag op deze zitplaats geen airbag
aanwezig zĳn.
2) De autogordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelĳkbare norm) goedgekeurd te zĳn. Dit is 
bĳvoorbeeld herkenbaar aan de omcirkelde „E“, „e“ op het controlelabel van de autogordel.
3) Bĳ voorairbag: stoel ver naar achteren schuiven, met inachtneming van de instructies in het handboek 
van uw auto.
4) Gebruik is niet mogelĳk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.

PAGINA I

7. HET GORDELSLOT ONDERHOUDEN

1. PRODUCTOVERZICHT

VERWĲDEREN:
Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.

Afvoer van de verpakking Container voor papierwaren

Bekleding Huisvuil, thermische verwerking

Kunststofdelen Overeenkomstig de aanduiding 
op de betre¦ende containers

Metalen delen Container voor metaal

Riemen Container voor polyester

Slot en gespdelen Huisvuil

6. VERZORGING EN ONDERHOUD
Zorg er voor dat u uitsluitend originele vervangende bekleding van BRITAX  
RÖMER gebruikt, omdat de zitbekleding integraal deel uitmaakt van het auto-
kinderzitje en belangrijke functies verricht bij het zorgen voor een probleemloze 
werking van het systeem. U kunt vervangende bekleding krijgen bij uw dealer.
•  De bekleding kan worden verwijderd en conform de aanwijzingen op het

waslabel worden gewassen.
•  De kunststofdelen kunnen met zeep worden gereinigd. Gebruik geen

bijtende schoonmaakmiddelen (zoals bijv. oplosmiddelen).
 GEVAAR! Het autokinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.
 VOORZICHTIG! De gespdelen 30  mogen nooit van de gordels worden
losgemaakt.

9 – 36 kg
(~9 M. – 12 J.)

www.britax.com
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NLEVOLVA 1-2-3 SL SICT 
Gebruiksaanwijzing

5. Harnas vervangen
De vĳfpuntsgordel verwĳderen
1. Maak de gordels zover mogelĳk los (zie 9.1).
2. Schuif de gordelhoogteverstelling 24  helemaal naar

boven (zie 8.1).
3. Maak de schoudergordels 13  los van het verbindings-

stuk 14 .
4. Klik het verbindingsstuk 14 onder aan de rugleuning 04

in de bevestiging 11
5. Schuif de gordellussen van de schouderkussentjes 18  van

het verbindingsstuk  van de gordelhoogteverstelling 24  af.
6. Trek de schoudergordels 13  en de gordellussen van de

schouderkussentjes 18  uit de gordelsleuven .
7. Open de klittenbandsluiting van de gordelslothoes 21

en verwĳder deze.
8. Maak de verstelgordel 23  aan de onderkant van het

zitje los van de metalen plaat 27 .
9. Schuif de metalen plaat 27  waarmee het gordelslot 19

aan de zitkuip is bevestigd met de smalle zĳde door de
gordelsleuf 28 .

10. Open het gordelslot 19 .
11. Schuif de gordels met de gespdelen 30  door de sleuven

voor het heupgedeelte van de autogordel in de bekleding.
12. Leid het gordelslot 19  onder de bekleding door naar

het opbergvak 31  in de rugleuning 04 .
13. Schuif de verstelgordel 23  onder de bekleding.
14. Bevestig de schouderkussentjes 18  en de

schoudergordels 13  in de rubberen lussen 32
aan de gordeldoorvoeren 15 .

De vĳfpuntsgordel monteren
►  Voor het monteren van de gordel gaat u in de

omgekeerde volgorde te werk.
GEVAAR! Controleer of de vĳfpuntsgordel goed vast zit
door hard aan de schouderbanden 13  te trekken.

De bekleding verwĳderen
1. Verstel de hoofdsteun naar boven 16  (zie 9.1).
2. Maak de zoomranden en rubberen lussen aan de ach-

terkant van de hoofdsteun 16  los.
3. Verwĳder de bekleding van de hoofdsteun 16 .
4. Maak de rubberen lussen aan de rugleuning 04  bĳ de

schroeven los.
5. Maak de schoudergordels 13  losser (zie 9.2).
6. Open de klittenbandsluiting van de gordelslothoes 21  en

verwĳder deze.
7. Open de drukknopen links en rechts op de bekleding

van de rugleuning 04 .
8. Trek het gordelslot 19  en de verstelgordel 23  uit de

bekleding.
9. Maak aan de onderzĳde van het zitje de rubberen lus van

de bekleding los bĳ de schroeven en de afdekkap 24 .
10. Trek de zoomranden aan de rugleuning 04  zĳdelings

voorzichtig over het SICT 08 .
11. Steek de hoofdsteun 16  door de opening in de bekleding.

 ►De bekleding kan enkel conform de aanwĳzingen op het
waslabel worden gewassen.

De bekleding bevestigen
 ►Voor het aanbrengen van de bekleding gaat u in
omgekeerde volgorde te werk.
WAARSCHUWING! Waarborg dat de gordels niet
verdraaid zĳn en wel op de juiste wĳze in de gordelsleuven
zĳn gestoken.

Een voorwaarde voor de veiligheid van uw kind is dat het gordelslot correct 
functioneert. Functiestoringen van het gordelslot worden doorgaans veroor-
zaakt door opeenhopingen van vuil of vreemde voorwerpen.
Mogelĳke fouten:
• De gespdelen worden langzaam uitgeworpen als er op de rode ontgrendelings-

knop wordt gedrukt.
• De gespdelen kunnen niet meer worden vastgeklikt

(d.w.z. ze worden weer uitgeworpen als u ze in wilt drukken).
• Er is geen duidelĳk klikgeluid hoorbaar als de gespdelen worden vastgeklikt.
• De gespdelen kunnen enkel met moeite worden ingedrukt ( u voelt weerstand).

 ►Oplossing: Reinig het gordelslot zodat deze weer functioneert:

HET GORDELSLOT REINIGEN
1. Verwĳder het gordelslot 19  (zie 5.1).
2. Laat het gordelslot 19  minimaal een uur in warm water

met afwasmiddel weken.
3. Spoel het gordelslot 19  grondig af en droog het slot af.
4. Schuif de metalen plaat 27  met de smalle zĳde van boven

naar beneden door de gordelsleuf 28  in de bekleding 
en door de zitkuip.

5. Draai de metalen plaat 27  90° en maak de verstelgordel
23  vast aan de metalen plaat 27  (5.8).

GEVAAR! Controleer of het gordelslot goed vast zit door
hard aan het gordelslot 19  te trekken.

6. Steek de gordelslothoes 21  in de gordelsleuf en bevestig
deze aan het gordelslot met de klittenbandsluiting.

01 02

03

01 ISOFIX-bevestigingspunten (auto) 06 ISOFIT-vergrendelingsknop
02 ISOFIX-kliksystemen 07 ISOFIT-bevestigingsarmen
03 Hoofdsteunverstelling 08 SICT
04 Rugleuning 09 Afdekkap
05 Vakje voor de gebruiksaanwĳzing 10 ISOFIT-instelknop

09

06

04

07

Als u vragen heeft over het gebruik, neem dan contact met ons op:

2. GOEDKEURING
BRITAX RÖMER 
Auto-kinderzitje

Controle en goedkeuring conform ECE* R 44/04
*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting

Groep Lichaamsgewicht
EVOLVA 1-2-3 SL 

SICT

I 9 t/m 18 kg

II+III 15 t/m 36 kg

Het autokinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig 
de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen 
(ECE R 44/04). Het keurmerk E (in een rondje) en het goedkeuringsnummer 
bevinden zich op het oranje toelatingslabel (sticker op het autokinderzitje).

 GEVAAR! De goedkeuring vervalt zodra er wĳzigingen in het autokinderzitje 
worden aangebracht. Wĳzigingen mogen alleen door de fabrikant worden 
uitgevoerd.
 WAARSCHUWING! De EVOLVA 1-2-3 SL SICT mag uitsluitend ter bescher-
ming van uw kind in de auto worden gebruikt. Het is niet geschikt om in huis 
als stoeltje of speelgoed te worden gebruikt.
 GEVAAR! Zet uw kind of het kinderzitje nooit veilig vast met een tweepunts-
gordel. Als uw kind in het kinderzitje slechts met een tweepuntsgordel is 
vastgezet, kan het daardoor bĳ een ongeval zwaar gewond raken of zelfs 
overlĳden.

 GEVAAR! Gebruik het autokinderzitje met installatietype A nooit zonder 
correct geïnstalleerd gordelslot en schoulderkussentjes (de rechte kanten 
van de schouderkussentjes moeten naar elkaar toe wĳzen). Waarborg dat 
de metalen plaat van het gordelslot goed is bevestigd.
 WAARSCHUWING! Waarborg dat de gordels niet verdraaid of omgekeerd 
zĳn en wel op de juiste wĳze in de gordelsleuven zĳn gestoken.
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8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
PAGINA II

Lees eerste de sectie waarin het gewenste installatietype staat
Enkel bĳ installatietype A2 en B2 (ISOFIT)

01 02

1.    Als uw auto standaard niet is voorzien van ISOFIX-kliksystemen, klemt u 
de twee kliksystemen 02 , die met het stoeltje zĳn meegeleverd*, met de 
uitsnede omhoog op de twee ISOFIX-bevestigingspunten 01 van uw auto.

 Tip! De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting en de 
rugleuning van de autostoel.

* De kliksystemen maken de inbouw van het kinderzitje met behulp van de ISOFIX-beves-
tigingspunten gemakkelĳker en voorkomen beschadiging van de autobekleding. Indien 
u deze niet nodig heeft, dan moet deze van het kinderzitje worden verwĳderd en op een 
veilige plek worden bewaard. Bĳ auto's met rugleuningen die platgelegd kunnen worden 
moeten de kliksystemen voor het platleggen van de rugleuning worden verwĳderd. Even-
tuele problemen zĳn meestal het gevolg van vuil of vreemde materialen in het kliksysteem 
en op de haken. Verwĳder vuil of vreemde materialen om dergelĳke problemen op te 
lossen.

Enkel bĳ installatietype A (groep 1 / 9-18 kg)
2.A Controleer of de vĳfpuntsgordel correct is gemonteerd (zie 5.).
3.A Pas de hoofdsteun 16  van het autokinderzitje aan de lichaamsgrootte van 
uw kind aan  (zie 8.1). 

Enkel bĳ installatietype B (groep 2+ 3 / 15-36 kg)
2.B Verwĳder de vĳfpuntsgordel (zie 5).
3.B Pas de hoofdsteun 16  van het autokinderzitje aan de lichaamsgrootte van 
uw kind aan  (zie 8.2). 

Bĳ alle soorten installaties
4.  Stel de gewenste hoek van het autokinderzitje in
Rechtop zitten: Draai de afstandsspie 12  naar de  
achterste stand
Achterover geleund zitten: Draai de afstandsspie 12  
naar de voorste stand.

8.1 De hoofdsteun instellen / montage met vĳfpuntsgordel
Een goed afgestelde hoofdsteun 16  waarborgt de optimale positie van het 
schoudergedeelte van de gordel 13  en biedt uw kind optimale bescherming.

De hoofdsteun 16  moet zo worden afgesteld, dat de schou-
dergedeeltes 13  van de gordel  zich op schouderhoogte van 
uw kind bevinden.

 WAARSCHUWING! Het schoudergedeelte 13  van 
de gordel mag niet achter de rug van uw kind, ter 
hoogte van de oren of over de oren lopen.

De hoogte van het schoudergedeelte van de gordel aanpassen:
1.  Maak de vĳfpuntsgordel van het autokinderzitje zo 

wĳd mogelĳk  (zie 9.1).
Achterkant van het autokinderzitje:
2.  Kantel de gordelhoogteverstelling 24  naar boven en 

verschuif deze gelĳktĳdig om de juiste hoogte van het 
schoudergedeelte 13  van de gordel in te stellen. Ver-
grendel de gordelhoogteverstelling 24  door deze los te 
laten in de positie die het beste geschikt is voor uw kind.

5. Plaats het autokinderzitje in de rĳrichting op een voor het gebruik toegela-
ten autostoel.
6. Wanneer de hoofdsteunen van de voertuigstoel de bevestiging van het au-
tokinderzitje hindert, moet deze worden weggenomen (zie handleiding voertuig). 

Bewaar de weggenomen hoofdsteun op een veilige plaats in het voertuig 
zodat deze niet weggeslingerd kan worden.

 Tip! Indien de autogordel bĳ de montage te kort is, dan kan het helpen om 
het kinderzitje in de rechtopstaande zitpositie te gebruiken.

7. Draai de SICT 08  linksom (aan de kant die het dichtst 
bĳ het portier ligt) eruit tot hĳ op 5 mm afstand van het 
portier is of maximaal is uitgedraaid.

9. MONTAGE

GROEP 1 (9-18 kg) 
Installatie met driepuntsgordel van de auto A1

De EVOLVA 1-2-3 SL SICT wordt met de driepuntsgordel van de auto vast gemonteerd. 
Uw kind wordt vervolgens met de vĳfpuntsgordel van het kinderzitje vastgegespt.

1. Voer de stappen in hoofdstuk  
„8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN“ uit.

2. Voer in hoofdstuk A2 de stap driepuntsgordel van de auto uit.
3. Trek het autokinderzitje met een ruk naar voren om te waarborgen dat deze 

goed is bevestigd.
4. Maak uw kind vast zoals in hoofdstuk „9.1 Uw kind vastgespen met de 

vĳfpuntsgordel“ staat beschreven.
5. Voer de stappen in hoofdstuk „9.3 checklĳst“ uit.

GROEP 1 (9-18 kg) 
Installatie met ISOFIT  
en driepuntsgordel van de auto 

A2
De  EVOLVA 1-2-3 wordt met de driepuntsgordel van de auto vast gemonteerd. 
Uw kind wordt vervolgens met de vĳfpuntsgordel van het kinderzitje  
vastgegespt.

2.4   Schuif de ISOFIT-bevestigingsarm 07  in de invoer-
hulp 02  totdat de ISOFIT-bevestigingsarm 07  met 
een "klik"-geluid vastklikt.

   GEVAAR! Controleer door trekken aan de ISOFIT- 
bevestigingsarm 07 , of deze correct is vastgeklikt .

3.    De driepuntsgordel van de auto
3.1   Leid het schoudergedeelte 25  van de gordel tussen 

de hoofdsteun 16  en de rugleuning 04  van het kin-
derzitje. Waarborg dat de gordel niet is verdraaid.

  VOORZICHTIG! Neem bĳ de volgende stappen i 
nacht dat de gordels niet verdraaid zĳn.

3.2   Leid het heupgedeelte 26  van de gordel door de 

2.3   Druk de rode ISOFIT-vergrendelingsknop 06  in om 
te waarborgen, dat de haak van de ISOFIT-bevesti-
gingsarm 07  is geopend en klaar is voor gebruik.

2.7   Druk de rode ISOFIT-vergrendelingsknop 06  in om 
te waarborgen, dat de haak van de ISOFIT-bevesti-
gingsarm 07  is geopend en klaar is voor gebruik.

2.8   Schuif de ISOFIT-bevestigingsarm 07  in de invoer-
hulp 02  totdat de ISOFIT-bevestigingsarm 07  met 
een "klik"-geluid vastklikt.

   GEVAAR! Controleer door trekken aan de ISOFIT- 
bevestigingsarm 07 , of deze correct is vastgeklikt .

2.    ISOFIT 1/3
2.1   Open de afdekkap 09  die verder van de autodeuren 

is verwĳderd.
2.2   Houd de ISOFIT-instelknop 10  ingedrukt en trek de 

van de voertuigdeur het verst af liggende ISOFIT- 
bevestigingsarm 07  volledig naar buiten.

2.5   Open de afdekkap 09  die dichter bĳ de autodeuren 
in de buurt is.

2.6   Houd de ISOFIT-instelknop 10  ingedrukt en trek de 
van de voertuigdeur het verst af liggende ISOFIT- 
bevestigingsarm 07  volledig naar buiten.

1.     Voer de stappen in hoofdstuk „8. VOORBE- 
 REIDENDE WERKZAAMHEDEN“ uit.

3.4  Draai het kinderzitje iets van de autostoel af. 
3.5  Leid de autogordel  van voren door de eerste  

gordeldoorvoer 15  van de rugleuning 04 .
3.6  Leid de autogordelvan achteren  door de tweede  

gordeldoorvoer 15  weer naar voren en klik de  
gespdelen met een hoorbaar „klik“-geluid in het 
gordelslot van de auto 34 .

3.7  Leid het schoudergedeelte 25  en het heupgedeelte 
26  van de gordel aan de kant van het gordelslot van 
de auto door de lichtrode gordelgeleider 20  op het 
gordelslot van de auto 34 .

3.8  Druk met een knie vast op het kinderzitje. Trek tegelĳ-
kertĳd het schoudergedeelte 25  van de gordel onder 
bĳ het autogordelslot naar boven aan

3.9  Houd het schoudergedeelte van de gordel van 
onderen vast en trek de gordeldoorvoer 15  van het 
schoudergedeelte 25  van de gordel van bovenaf naar 
voren. Haal uw gewicht van het autokinderzitje af en 
trek aan het schoudergedeelte 25  van de gordel om 
na te spannen.
  Voorzichtig! Het gordelslot van de auto 34  mag niet 
in de lichtrode gordelgeleider 20  liggen.

4.   ISOFIT 2/3
4.1  Trek de ISOFIT-verstelgordels 29  achtereenvolgens 

links en rechts  aan en schuif tegelĳkertĳd het kinder-
zitje naar achteren.

4.2  Duw de ISOFIT-verstelgordels 29  in de daarvoor 
bestemde openingen aan beide kanten en sluit de 
afdekkap 24  aan beide kanten weer. 

 
5.    ISOFIT 3/3 en driepuntsgordel van de auto
Trek het autokinderzitje met een ruk naar voren, om de 
te waarborgen, dat deze goed is bevestigd en controleer 
opnieuw de ISOFIT-bevestigingsarmen 07 , om te  
waarborgen dat  beide volledig zĳn vastgeklikt. 

9.1 Uw kind vastgespen met de vĳfpuntsgordel
Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, hoe groter de  
veiligheid. Trek uw kind daarom geen dikke kleding aan onder de riem.

1.    Open het gordelslot 19  (druk op de rode knop)
2.    Druk op de verstelknop 22  en trek de beide schou-

dergordels 13  onder de schoudervullingen 18   
tegelĳkertĳd naar voren.

3.    Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen.
4.    Controleer of de hoofdsteun 16  correct is ingesteld 

en pas deze indien nodig aan [zie 8.1]. 
5.    Zorg ervoor dat de rug van uw kind plat tegen de 

rugleuning van het kinderzitje rust.
6.    Breng beide gespdelen 30  samen en verbind ze met 

elkaar voordat u ze in het gordelslot 19  steekt - er is 
een „klik“ -geluid te horen.

7.    Trek aan de schouderbanden 13  om het heupgedeel-
te van de gordel aan te halen en om te waarborgen 
dat het harnas plat ligt.
  WAARSCHUWING! De heupgordels 35  moeten zo 
laag mogelĳk over de liezen van uw kind lopen.

8.    Trek aan de verstelgordel 23  totdat u een „klik“ geluid 
hoort. 
  VOORZICHTIG! Trek de verstelgordel 23  recht naar 
voren (niet schuin naar boven of naar beneden).  Trek 
de schouderkussentjes 18  weer naar beneden.

9.    Trek nogmaals aan de verstelgordel 23  totdat u een 
klik“ geluid hoort, waaruit blĳkt dat het harnas vast 
genoeg zit. 

8.2 De hoofdsteun instellen / montage met driepuntsgordel
Een goed afgestelde hoofdsteun 16  waarborgt de optimale positie van het 
schoudergedeelte van de gordel 25 , en biedt uw kind optimale beveiliging.

De hoofdsteun 16  moet zo zĳn afgesteld dat er tussen de 
schouders van uw kind en de hoofdsteun 16  nog twee 
vingers ruimte is.

Zo kunt u de hoogte van de hoofdsteun als volgt op 
de lichaamsgrootte van uw kind afstellen:
1.  Schuif de gordelhoogteverstelling 24  naar de 

 bovenste stand (zie 8.1).

De EVOLVA 1-2-3 SL SICT wordt niet vast in de auto gemonteerd. Het zitje wordt 
simpelweg samen met uw kind met de driepuntsgordel van de auto vastgezet. 

1.   Voer de stappen in hoofdstuk „8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHE-
DEN“ uit. Zorg ervoor dat de rugleuning 04  vlak tegen de rugleuning van 
de autostoel aankomt.

2.   Voer de stap in hoofdstuk „9.2 Uw kind vastgespen met de  
driepuntsgordel“ uit. 

GROEP 2-3 (15-36 kg) 
Installatie met driepuntsgordel van de autoB1

GROEP 2-3 (15-36 kg) 
Installatie met ISOFIT  
en driepuntsgordel van de auto

B2

De EVOLVA 1-2-3 SL SICT wordt met ISOFIT vast in de auto gemonteerd. Uw kind 
wordt vervolgens met de driepuntsgordel van de auto in het kinderzitje vastgegespt.
1.   Voer de stappen in hoofdstuk „8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN“ uit.
2.   Voer in hoofdstuk A2 de stap ISOFIT uit.
3.   Trek het autokinderzitje met een ruk naar voren, om de te waarborgen, dat 

deze goed is bevestigd en controleer opnieuw de ISOFIT-bevestigingsar-
men 07 , om te waarborgen dat  beide volledig zĳn vastgeklikt.

4.   Volg de stappen in hoofdstuk 9.2 en 9.1 op.

9.2 Uw kind vastgespen met de driepuntsgordel

4.     Leid het schoudergedeelte 25  en het heupgedeelte 26  van 
de gordel aan de kant van het gordelslot van de auto 34  
door de lichtrode gordelgeleider 20  van het autokinderzitje.

         GEVAAR! Het gordelslot van de auto 34   
 mag niet in de lichtrode gordelgeleider 20  liggen.

6.     Leid het schoudergedeelte van de gordel 25  in de 
donkerrode gordelhouder 17  van de hoofdsteun 16  
totdat deze volledig en niet verdraaid in de gordel-
houder 17  ligt. 

 Tip! Als de rugleuning 04  de gordelhouder 17
bedekt, kunt u de hoofdsteun 04  naar boven verstel-
len. Nu kan het schoudergedeelte van de gordel 25  
gemakkelĳk worden aangebracht. Zet de hoofdsteun 
16  vervolgens weer terug op de juiste hoogte.

7.     Controleer of het schoudergedeelte van de gordel 
25  over het sleutelbeen van uw kind verloopt en niet 
vast tegen de hals ligt. 

 Tip! U kunt de hoogte van de hoofdsteun 16  ook 
nog in de auto afstellen.

   GEVAAR! Het schoudergedeelte van de gordel 25  moet 
schuin naar achteren lopen. U kunt de weg van de gordel 
met de instelbare gordelomleider van uw auto regelen.

   GEVAAR! Het schoudergedeelte 25  mag nooit naar vo-
ren lopen naar de gordelomleider van de auto. Gebruik 
in dat geval het kinderzitje alleen op de achterzitting.

8.     Trek de autogordel strak door aan het schouderge-
deelte van de gordel 25  te trekken.

1.     Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen. 
2.     Trek de autogordel los en leid deze voor uw kind 

langs naar het slot van de autogordel 34 .
         GEVAAR! Let op dat de autogordel niet gedraaid 

is, omdat u anders geen gebruik maakt van de volledi-
ge beschermende werking van het vasthoudsysteem. 

3.     Klik de gesp met een „klik“ geluid 34  in het slot vast 
in de autogordel.

5.     Leid het heupgedeelte van de gordel 26  aan de andere zĳde 
van het zitkussen ook door de lichtrode gordelgeleider 20 .

         GEVAAR! Het heupgedeelte van de gordel 26  
moet aan beide zĳden zo laag mogelĳk over de liezen 
van uw kind lopen. 

9.3 Checklist
 Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of...

 ►het kinderzitje goed vast zit;
 ►de gordels gespannen en niet verdraaid zĳn,
 ►de SICT 08  correct wordt gebruikt,
 ►de hoofdsteun 16  correct is afgesteld op de lichaamsgrootte van uw kind.

Enkel bĳ installatietype A (groep 1)
 ►het schoudergedeelte 25  van de gordel tussen de hoofdsteun 16  en de 
rugleuning 04  loopt,
 ►de gordels van het autokinderzitje nauwsluitend zitten zonder het kind te beknellen.
 ►de gespdelen 30  in het gordelslot 19  zĳn vastgeklikt.
 ►de schouderkussentjes 18  vast tegen het lichaam aanliggen.

Enkel bĳ installatietype B (groep 2+3)
 ►het schoudergedeelte 25  van de gordel  door de donkerrode gordelhouder 
17  van de hoofdsteun 16  loopt,
 ►het heupgedeelte 26  van de gordel aan beide zĳden door de twee lichtrode 
gordelgeleiders 20  van het zitkussen loopt,
 ►het schoudergedeelte 25  van de gordel  aan de kant van het slot van de 
autogordel 34  ook door de lichtrode gordelgeleider 20  van het autokinder-
zitje loopt,
 ►het schoudergedeelte van de gordel 25  schuin naar achteren loopt.
 ►het autogordelslot 34  niet in de lichtrode gordelgeleider 20  van het zitkussen ligt.

Enkel bĳ installatietype A2 en B2 (ISOFIT)
 ►het kinderzitje aan beide kanten met de ISOFIT-bevestigingsarmen 07  in de 
ISOFIT-bevestigingspunten 01  is ingeklikt.

 VOORZICHTIG! Ter bescherming van uw auto:
• Bepaalde van gevoelig materiaal gemaakte autostoelbekledingen (zoals velours, 

leer, enz.) kunnen bĳ gebruik van het kinderzitje slĳtagesporen oplopen. Voor 
optimale bescherming van de autobekleding raden we het gebruik aan van het 
BRITAX RÖMER-onderdek uit ons accessoireaanbod.

2.  Verwĳder de vĳfpuntsgordel (zie 5).
3.  Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen.
4.  Druk de hoofdsteunverstelling 03  op de achterkant van 

de hoofdsteun 16 .
 ►Nu is de hoofdsteun ontgrendeld.

5.  U kunt nu de ontgrendelde hoofdsteun 16  in de 
gewenste hoogte instellen. Zodra u de verstelknop 03  
loslaat, klikt de hoofdsteun 16  vast.

6.  Controleer de hoogte. Indien de hoofdsteun 16  in de 
laagste stand nog te hoog is, dan kunt u een extra 
aanpassing maken middels de gordelhoogteverstelling 
24 , zoals in sectie 8.1 staat beschreven.

lichtrode gordelgeleider 20 .
3.3   Pak ongeveer 80 cm van het schoudergedeelte 25  en 

het heupgedeelte 26  van de autogordel samen vast. 
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