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Belangrijk

Goedgekeurd voor montage met de rugleuning naar
achteren conform de ECE-norm R44, groep 3 voor
kinderen van ca. 6-10 jaar of een gewicht van
15-32 kg. Het verhogingskussen is uitsluitend goed-
gekeurd in combinatie met het gebruik van een drie-
puntsgordel, die op zijn beurt voldoet aan de norm
ECE R16 of een gelijkwaardige norm.

� Als u het ruggedeelte van het verhogingskussen
demonteert, moet u het verhogingskussen altijd
op een zitplaats met hoofdsteun aanbrengen.

� Zorg dat kinderen altijd met de gordel om zitten,
ook tijdens korte ritten.

� Controleer of de gordel waarmee u het verho-
gingskussen hebt vastgezet, altijd goed strak
staat en niet klem zit tussen het portier en de por-
tierstijl.

� Zorg dat de gordel niet gedraaid zit en dat het
strak over het lichaam van het kind ligt. Het is
belangrijk dat de heupgordel over de heupen en
niet over de buik ligt.

� Laat kinderen nooit alleen op het verhogingskus-
sen achter.

� Als het verhogingskussen bij een botsing betrok-
ken is geweest, mag u het nooit meer gebruiken.

� Het verhogingskussen kan beschadigd raken als
het bijvoorbeeld klem komt te zitten tussen het
portier en de portierstijl.

� Let erop dat het verhogingskussen uitermate
heet kan worden als u het in de felle zon laat
staan.

� Het is niet toegestaan om aanvullingen op of wij-
zigingen in de constructie van het verhogings-
kussen aan te brengen zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de fabrikant.

� Zorg dat het verhogingskussen altijd stevig is
vastgezet, ook als u er geen kinderen in ver-
voert. Als u dat niet doet, bestaat het gevaar dat
het kussen de bestuurder en eventuele overige
inzittenden verwondingen kan toebrengen bij
een krachtige remmanoeuvre of botsing.

� Als de auto is uitgerust met een neerklapbare
achterbank, moet u controleren of het ruggedeel-
te van de achterbank in de verticale stand
geblokkeerd staat.

� Zorg dat u de lading goed vastgezet hebt.

� Het is niet toegestaan het verhogingskussen
zonder de bekleding te gebruiken. Maak boven-
dien alleen gebruik van de originele bekleding.

� Wasvoorschrift:
Zie het etiket dat aan de bekleding van het kus-
sen is vastgenaaid.

� Neem bij eventuele vragen contact op met de
dichtstbijzijnde Saab-dealer.

WAARSCHUWING
Lees de richtlijn helemaal door voordat u een ver-
hogingskussen in gebruik neemt. U mag het ver-
hogingskussen onder geen beding op enigerlei
andere wijze monteren dan beschreven in deze
montagerichtlijn.

WAARSCHUWING
Als de auto is uitgerust met een passagiersairbag,
mag u het verhogingskussen onder geen beding
op de passagiersstoel monteren.
Controleer daarom, voordat u een verhogingskus-
sen op de passagiersstoel monteert, of er soms
een airbag voor deze stoel is aangebracht. Wan-
neer dat het geval is, zitten er een merkje (AIR-
BAG en/of SRS) op het dashboard voor de passa-
giersstoel en een sticker op de zonneklep aan
passagierszijde of aan de korte zijde van het
dashboard (passagierszijde). Op bepaalde mark-
ten zit er bovendien voor de passagiersstoel een
sticker op het dashboard of op de zonnekleppen.

N.B.
Informeer naar de wettelijke bepalingen die in uw
land gelden voor de positie van verhogingskus-
sens.
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Monteren

1 Zet het verhogingskussen dusdanig op de achter-
bank, dat het stevig tegen de rugleuning van de
bank leunt. U moet het verhogingskussen altijd
op een zitplaats met hoofdsteun aanbrengen.

2 Zet het kind op het verhogingskussen en zorg
dat het kind comfortabel met de rug tegen de
rugleuning van het kussen aan komt te zitten.

3 Trek het diagonale gedeelte en het heupgedeel-
te van de veiligheidsgordel over het kind heen
en steek de gordel in de sluiting. Zorg dat het
diagonale gedeelte en het heupgedeelte van de
veiligheidsgordel onder de gordelgeleiding van
het verhogingskussen langslopen aan de zijde
waar de gordelsluiting is aangebracht. Alleen de
heupgordel moet onder de gordelgeleiding aan
de andere kant van het verhogingskussen door-
lopen.

4 Zorg dat de gordel niet gedraaid zit en dat het
goed strak over het lichaam van het kind ligt.
Het is belangrijk dat de heupgordel over de heu-
pen en niet over de buik ligt. Het diagonale
gedeelte moet goed strak over de schouder van
het kind langs lopen.

WAARSCHUWING
Als de auto is uitgerust met een passagiersairbag,
mag u het verhogingskussen onder geen beding
op de passagiersstoel monteren.
Controleer daarom, voordat u een verhogingskus-
sen op de passagiersstoel monteert, of er soms
een airbag voor deze stoel is aangebracht. Wan-
neer dat het geval is, zitten er een merkje (AIR-
BAG en/of SRS) op het dashboard voor de passa-
giersstoel en een sticker op de zonneklep aan
passagierszijde of aan de korte zijde van het
dashboard (passagierszijde). Op bepaalde mark-
ten zit er bovendien voor de passagiersstoel een
sticker op het dashboard of op de zonnekleppen.
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