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Älä käytä vyönpidennintä:

•
•

Jos se ei ole fyysisesti välttämätöntä, jotta
auton turvavyötä voidaan käyttää.
Jos se antaa etäisyydeksi vähemmän kuin
154 mm (6”) vyönpidentimen lukon yläreunasta käyttäjän kehon keskilinjaan.

Vyönpidennintä saa käyttää vain autossa, johon
se on tarkoitettu, ja täysikasvuinen henkilö, joka
täyttää sivulla 3 olevan kohdan 7 vaatimukset.
Poista ja laita vyönpidennin sivuun, kun sitä tarvitseva henkilö ei käytä sitä.

Turvavyönpidennintä saa käyttää vain täysikasvuinen henkilö, joka ei voi kiinnittää turvavyötä
ilman pidennintä. Jos auton turvavyö voidaan lukita normaalisti, sitä pitää käyttää ilman pidennintä.
Virheellinen vyönpidentimen käyttö voi aiheuttaa
kasvaneen henkilövahinkojen vaaran kolaritilanteessa. Noudata näitä ohjeita tarkoin tämän
vaaran välttämiseksi.
Kun turvavyönpidennintä käytetään, muutetaan
turvavyön olkaosan asentoa. Jos vyönpidennintä
käyttää joku, joka ei varsinaisesti tarvitse sitä, voi
vyön yläosa tulla väärään asentoon, mikä voi johtaa kasvaneeseen henkilövahinkojen vaaraan.
Noudata kohtia 1-9 tämän vaaran välttämiseksi.

Tätä turvavyönpidennintä saa käyttää vain, jos olemassa oleva turvavyö ei ole riittävän pitkä täysikasvuiselle henkilölle.

9$52,786
Turvavyönpidennintä ei saa jättää paikalleen
auton vyölukkoon, koska se tällöin voi aiheuttaa
virheellisen käytön. Jos vyönpidennin jätetään
etuistuinten vyölukkoon, turvavöiden varoitusjärjestelmä ei toimi.
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1 Lue auton käyttöohjekirjaa selvittääksesi kuinka
turvavyö pitää säätää.
2 Aseta auton istuin mukavaan asentoon.
3 Aseta auton turvavyö keholle ja yritä lukita turvavyö käyttämättä pidennintä. Älä käytä pidennintä vain vyön lukitsemisen helpottamiseksi,
vaan käytä sitä vain, kun lukitseminen ilman
pidennintä on mahdotonta.
4 Laita auton turvavyön lukkokieleke vyönpidentimen lukkoon. Vyönpidentimessä olevan tarran
pitää olla käännettynä käyttäjän kehon suuntaan.
5 Laita vyönpidentimen lukkokieleke auton turvavyön lukkoon.
6 Vedä vyön yläosaa siten, että lantiovyö kiristyy
ja on lantioluita vasten. Tämä on erityisen tärkeää käytettäessä paksuja ulkovaatteita.

9$52,786
Jos etäisyys pidentimen lukon yläreunasta käyttäjän kehon keskilinjaan on alla 154 mm (6”) vyönpidennintä käytettäessä, voi henkilövahinkojen
vaara kolaritilanteessa nousta. Noudata sivulla 7
olevia ohjeita tämän vaaran välttämiseksi.
7 Kun turvavyönpidennin on laitettu paikalleen, on
tärkeää tarkastaa, että etäisyys pidentimen
lukon yläreunasta käyttäjän kehon keskilinjaan
on vähintään 154 mm (6”). Jos mitta on alle
154 mm (6”), auton turvavyö tulee voida lukita
käyttämättä pidennintä.
8 Jos auton istuimen asetuksia muutetaan, jos
henkilö istuu toisella paikalla tai hänellä on toiset vaatteet (esim. istuu ilman ulkovaatteita sen
sijaan, että käyttäisi paksua talvitakkia), voi sattua, ettei turvavyönpidennintä tarvita. Tarkasta
edellä olevien kohtien 1-7 mukaisesti, tarvitaanko sitä.
9 Poista ja laita vyönpidennin sivuun, kun sitä tarvitseva henkilö ei käytä sitä. Vain kohtien 1-7
vaatimukset täyttävä täysikasvuinen henkilö
saa käyttää turvavyönpidennintä.

9$52,786
Jos henkilö, joka ei täytä kohtien 1-7 vaatimuksia,
käyttää pidennintä, käyttö voi lisätä henkilövahinkojen vaaraa. Turvavyönpidennintä ei tällöin saa
käyttää.
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