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1.3 Svarīga informācija

4.8 Krēsliņa pagriešana
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1.1 Ievads

!!   ! !  !!  ! !     !    !  
 !  !   !   !!  !!  

Jūs esat izvēlējies automašīnas krēsliņu KIDSFLEX - augstas kvalitātes 
produktu no mūsu firmas. Mēs vēlamies pateikties Jums par Jūsu uzticēšanos 
mums.

         
      

          
       

       
       

      

             
         

          
         

         
          
           

             
         

          
         

         
          
           

              

     

       
          

       

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas šai versijai, kas aprakstīta šajā 
rokasgrāmatā.

          
          

          

!!Jūsu
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1.2 Mērķis un norādes

  
         

       
    

 

Lūdzu izlasiet un sekojiet uzstādīšanas instrukcijām no 4. līdz 7.lapai, pirms 
uzstādāt savā automašīnā un lietojiet pirmo reizi. Lūdzu pārliecinieties, ka 
lietošanas instrukcija ir kopā ar produktu un tādējādi pieejama ikvienam krēsliņa 
lietotājam.

Lai pārliecinātos, ka Jums būs prieks par šo produktu un lai nodrošinātu, ka tas 
palīdz Jūsu ikdienu padarīt vieglāku, mēs prezentējam Jums šo rokasgrāmatu. 
Tā parāda Jums pareizu un vienkāršu lietošanu un nepieciešamo kopšanu un 
apkopi. Lai izvairītos no bojājumiem operatora kļūdas dēļ un nodrošinātu 
vislabāko lietošanu, lūdzu uzmanīgi izlasiet sekojošās instrukcijas. Ja Jums ir 
kādi jautājumi vai problēmas, lūdzu sazinieties ar savu izplatītāju. Mēs vēlam 
Jums lietošanu bez problēmām un ceram, ka mūsu produkts atbildīs Jūsu 
cerībām.

KIDSFLEX tika izstrādāts transportēšanai bērniem ar īpašām 
vajadzībām automašīnās. Bērni ar sliktu galvas vai rumpja kontroli (piem., 
bērnu cerebrālā trieka, muskuļu distrofija, hipotensija) var tikt pozicionēri, 
izmantojot individuāli piestiprinātus krūškurvja spilventiņus un īpašus 
polsterējumus, kas nodrošina drošu pārvietošanos.

Svarīgi papildus aksesuāri var tikt izmantoti, lai pielāgotu īpašas vajadzības, 
piemēram, krēsliņa leņķis vai stabila abdukcijas ķīļa uzstādīšana, vai pēdu 
balsts. Vairāk 4.nodaļā.

      1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
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1.3 Svarīga informācija

   
       

      
    

       

KIDSFLEX automašīnas krēsliņš bērniem ir izgatavots lietošanai uz aizmugurējā 
mašīnas sēdekļa un pieprasa esošu, funkcionējošu 3-punktu drošības jostu. 
Krēsliņu var piestiprināt aiz priekšējā pasažiera vai aiz vadītāja sēdekļa. Papildus 
Jūsu automašīnas 3-punktu drošības jostai, automašīnas krēsliņš ir aprīkots ar 
5-punktu krūšu un plecu jostu, kas piedāvā Jūsu bērnam papildus atbalstu.

   1 . 4  Atbilstības deklarācija

HENRIK GmbH ar pilnu atbildību apliecina, ka automašīnas krēsliņš KIDSFLEX 
atbilst Pamatprasībām (4. pielikums MDR (Medical Device Reporting) regula (ES) 
2017/745. Produkts ir atzīmēts ar CE marķējumu saskaņā ar iepriekš minēto.

1.5 Garantija

      
   
    

Garantija var tikt pieņemta tikai tad, ja produkts tiek izmantots noteiktajos 
apstākļos un paredzētajam mērķim. Ražotājs neuzņemas atbildību par 
bojājumiem, ko izraisījušas sastāvdaļas un rezerves daļas, kuras nav 
apstiprinājis ražotājs.

1.6 Serviss un remonts

Servisu un remontu KIDSFLEX krēsliņam drīkst veikt tikai specializēti 
izplatītāji. Ja Jums ir kādas problēmas, sazinieties ar vietējo izplatītāju. 
Remontam Jūs saņemsiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

1.7 Praktiskās instrukcijas

Automašīnas krēsliņš tiks piegādāts pilnībā samontēts. Pēc piegādes izplatītājs, 
izmantojot rokasgrāmatu, instruēs lietotāju, kā lietot ierīci. Speciālistam 
izplatītājam kopā ar lietotāju ir jāuzstāda automašīnas krēsliņš automašīnā un, ja 
iespējams, jāpielāgo Isofix vai skava.

Lai sasniegtu optimālu sēdpozīciju, nepieciešams automašīnas krēsliņu pielāgot 
individuāli bērna apstākļiem. Tas vienmēr ir jādara izplatītājam.
Pēc instrukcijas, lietotājam visas funkcijas, kā arī automašīnas krēsliņa 
uzstādīšana un noņemšana, jāveic specializētā izplatītāja klātbūtnē.

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
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    1.8 Uzstādīšana mašīnā

Novietojiet bērnu krēsliņu uz automašīnas 
sēdekļa. Pārliecinieties, ka atzveltne atrodas 
plakaniski pret transportlīdzekļa sēdekļa 
atzveltni.

Padoms! Ja transportlīdzekļa sēdekļa galvas 
balsts traucē, noņemiet to.

   1.9 Bērna nostiprināšana auto krēsliņā

Atveriet 5-punktu drošības jostu (1) un 
pārliecinieties, ka siksnas ir atsegtas.
Ja ir pieejams grozāms adapteris, 
pagrieziet automašīnas krēsliņu. Tas 
Jums atvieglo bērnu iesēdināt auto 
krēsliņā.

Izvelciet papildu krūškurvja spilventiņus 
(2), nospiežot sarkanos punktus/pogas.
Ielieciet bērnu auto krēsliņā.
Aizveriet 5-punktu drošības jostu (1).
Pagrieziet (ja pieejams grozāms 
adapteris) automašīnas krēsliņa 
atzveltni, līdz fiksators dzirdami 
nofiksējas vietā. 

Tagad ievietojiet 3 punktu drošības 
jostu jostas vadotnē (4) un vadiet jostu 
caur atvērto jostas vadotni (3) pa kreisi/
pa labi.
Pārlieciet jostu pār bērnu un 
automašīnas sēdeklīti un izvelciet to 
otrā pusē pa kreisi/pa labi caur otro 
atvērto jostas vadotni (3). Nofiksējiet 
drošības jostas sprādzes mēlīti 
automašīnas jostas sprādzē.

UZMANĪBU! Norādījumi, kā pareizi noregulēt galvas balstu, jostas vadotni un 
ISOFIX, ir atrodami vēlāk lietotāja rokasgrāmatas 3.1., 3.4. un 4.1. punktā.

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
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 II. DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

• Pirms lietošanas jāpārbauda sastāvdaļas, lai nodrošinātu 
nevainojamu darbību un stāvokli.
• Lietošanas instrukcija vienmēr jānēsā līdzi uz bērna 
autokrēsliņa.
• Jūsu bērna drošība ir garantēta tikai, ja krēsliņš ir uzstādīts 
pareizi un, ja bērns ir fiksēts precīzi.
• Siksnām jābūt novilktām cieši un bez savīšanās.
• 3 punktu drošības josta ir jāvada caur komplektā esošajām 
jostas vadotnēm, un tai ir cieši jāapņem krēsliņš.

Lūdzu pārbaudiet:
a) vai drošības josta ir droši ievietota jostas vadotnē
b) vai jostu sprādzes ir pareizi nofiksētas
c) ka tekstilmateriāli netiek ietekmēti

• Pārliecinieties, ka nekādi cieti priekšmeti kā tapas, jostu 
sprādzes utt. nav novietotas starp bērnu un krēsliņa jostu. Tas var 
izraisīt traumas negadījumu gadījumā.
• Paskaidrojiet bērnam cik svarīgi ir būt labi nodrošinātam un ka 
jostu gaita nemainās. Nevajadzētu vilkt aiz siksnām un atvērt jostas 
sprādzes.
• Neveiciet nekādas izmaiņas automašīnas krēsliņam, citādi Jūs 
riskējat ar Jūsu bērna drošību.

   
  

• Nekad neatstājiet Jūsu bērnu vienu pašu bērnu automašīnas 
krēsliņā.
• Informējiet Jūsu pasažierus kā Jūsu bērns var tikt izņemts ārā 
no krēsliņa pēc negadījuma.
• Pēc negadījuma, viss automašīnas krēsliņš ir jāatjauno.

• Automašīnas krēsliņu nedrīkst sabojāt kustīgās daļas 
automašīnā vai tās durvis.
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     III. PAMATA KRĒSLIŅA VADĀMĪBA UN FUNKCIJAS

3.1. Galvas balsta pielāgošana

  

   

  

Atskrūvējiet aizmugurējo uzgriezni. 

Pielāgojiet galvas balstu vēlamajā augstumā. 

Pieskrūvējiet vāciņa uzgriezni.

3.2 Sēdekļa dziļuma pielāgošana

     
   

Atskrūvējiet divus uzgriežņus (2) uz 
sēdekļa plāksnes.
Sēdekļa dziļuma plāksnes stāvokli tagad 
var noregulēt līdz vajadzīgajam sēdekļa 
dziļumam.

Cieši pieskrūvējiet divus uzgriežņus un 
vēlreiz piestipriniet sēdekļa spilvenu (1) ar 
Velcro.

Atbrīvojiet sēdekļa spilvenu (1) no Velcro, 
lai piekļūtu vāciņa uzgriežņiem (2).

3.3 Muguras leņķa pielāgošana

Atveriet abas ātrās atbrīvošanas sviras 
(3) bērnu autokrēsliņa kreisajā un labajā 
pusē.

   
    

  
    N o v i e t o j i e t muguras atzvel tn i 

vēlamajā leņķī un aizveriet sviras.
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3.3 Plecu un klēpja jostu pielāgošana

     
 

 
   

     
 

   

     

     
   

    
 

     
    

     
   

Nospiediet sarkano pogu (1) un 
izvelciet slēdzenes daļas no slēdzenes. 
Atsevišķām jostas daļām jābūt atklātām. 
Ielieciet Jūsu bērnu automašīnas 
krēsliņā.
Pārliecinieties, ka jūsu bērns sēž pašā 
sēdekļa aizmugurē.
Tagad aizveriet 5-punktu drošības jostas 
sprādzi.

      

     
    

      
  

      

Aizveriet un vēlreiz atveriet siksnu, lai 
pā rbaudī tu , va i s iksnas i r c ieš i 
pievilktas.
Ja jūsu bērns valkā dažādas drēbes, 
koriģējiet jostas garumu.

Pievelciet klēpja jostu (2) un abas 
plecu jostas (3).

3.4 Siksnu pielāgošana

Atskrūvējiet divus uzgriežņus uz 
aizmugurējās plāksnes priekšpusē (4), lai 
skrūves varētu atvērt.

Noregulējiet jostas vadotni (5) režģī tā, lai 
sasniegtu vēlamo pozīciju.

Tagad vēlreiz pievelciet skrūves (4) un 
piestipriniet uzgriežņus uz aizmugurējās 
plāksnes priekšpusē.

III. PAMATA KRĒSLIŅA VADĀMĪBA UN FUNKCIJAS
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   IV. PAPILDU AKSESUĀRU IZMANTOŠANA

 4.1 ISOFIX adapteris

Uzstādīšana:

Ļaujiet tehniķim jums parādīt sēdekļa 
uzstādīšanu un regulēšanu.
Atveriet regulēšanas skrūves (1) kreisajā un 
labajā pusē un izvelciet kronšteinu uz 
aizmuguri.

Noregulējiet automašīnas sēdekļa atzveltni 
vajadzīgajā leņķī. Bīdiet ISOFIX adapteri 
abās pusēs atpakaļ atzveltnes virzienā, līdz 
dzirdat, ka transportlīdzekļa ISOFIX 
stiprinājumā nofiksējas divas ISOFIX mēlītes 
(2) (divi klikšķi).

Piespiediet automašīnas sēdekli 
transportlīdzekļa atzveltnes virzienā, līdz abi 
pieskaras un ir nedaudz nospriegoti. 
Tas novērš vibrācijas braukšanas laikā.
Aizskrūvējiet abas skrūves (1) kreisajā un 
labajā pusē. Abas ISOFIX mēlītes ir 
jāaizsargā pret nevēlamu atvēršanu, 
pieskrūvējot abās pusēs skrūves (3).

Nodrošiniet, lai abas ISOFIX mēlītes būtu 
nofiksētas, veicot abpusējas vilkšanas testu.

Noņemšana:

Atveriet abas skrūves (3).
Pārvietojiet tos uz priekšu automašīnas 
sēdekļa virzienā, atbrīvojot sistēmas režģa 
savienojumu. Var būt nepieciešams 
kompensēt sēdekļu polsterējuma spiedienu, 
lai savienojumu varētu atvērt.
Tagad automašīnas sēdekli var noņemt no 
transportlīdzekļa.
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IV. PAPILDU AKSESUĀRU IZMANTOŠANA

4.2 Skava

Uzstādīšana:

Sēdekļa uzstādīšanu un regulēšanu ļaujiet 
jums parādīt piegādes laikā.
Atveriet regulēšanas skrūves (1) kreisajā un 
labajā pusē un velciet kronšteinu uz 
aizmuguri.

   
     

  
     

   
   

  

  
    

    
     

  

    
  

Noregulējiet automašīnas sēdekļa atzveltni 
vajadzīgajā leņķī. Tagad spiediet skavu 
abās pusēs atpakaļ atzveltnes virzienā, līdz 
tā iegrimst automašīnas sēdekļa un sēdekļa 
polsterējuma spraugā un paliek stingra. 
Piespiediet automašīnas sēdekli pret 
transportlīdzekļa atzveltni, līdz tas atrodas 
plakaniski.
Tagad aizveriet abas fiksācijas skrūves (1) 
pa kreisi un pa labi.

UZMANĪBU! Tas, vai skava ir jāvirza uz 
augšu vai uz leju, ir atkarīgs no attiecīgo 
auto sēdekļu konstrukcijas.

Noņemšana:

Izvelciet automašīnas sēdekli kopā ar skavu 
no automašīnas sēdekļa spraugas.
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IV. PAPILDU AKSESUĀRU IZMANTOŠANA

4.3 Drošības paliktnis

Uzstādīšana:

Ļaujiet piegādes laikā jums parādīt drošības 
paliktņa uzstādīšanu.
Uzlieciet drošības paliktni (1) uz automašīnas 
sēdekļa pēc tam, kad bērns ir iesēdināts tajā 
un piesprādzēts.
Nost ipr in iet polsterē jumu, izmantojot 
komplektācijā iekļautās Velcro siksnas (2), 
kas ir piestiprinātas pie automašīnas krēsliņa 
aizmugures.
Jūsu bērna rokām ir jābalstās uz priekšējā 
galdiņa, kas nodrošina vertikālu sēdpozīciju. 
Tas atbalsta ķermeņa augšdaļu.
Pārliecinieties, vai uz polsterējuma nav 
novietoti priekšmeti, kas varētu būt bīstami 
bremzēšanas manevra laikā.

4.4 Sānu balsti

Atveriet spilventiņu skrūves (3) aizmugurējās 
plāksnes aizmugurē.

 
 

    
   

Novietojiet spilventiņus vajadzīgajās spraugās. 
Vēlreiz pieskrūvējiet skrūves (3).
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IV. PAPILDU AKSESUĀRU IZMANTOŠANA

4.5 Abduktors

Abdukcijas ķīlis (2) palīdz jūsu bērnam 
sasniegt iepriekš noteiktu attālumu starp 
ceļiem. Lai atbrīvotu vai pievilktu 5 punktu 
jostu, ķīlis ir jānoņem. Atveriet sviru (1) un 
noņemiet ķīli uz augšu.
Ķīlis vienmēr jāizmanto braukšanas laikā (ja 
tas ir izvēlēts kā opcija), pretējā gadījumā 
jūsu bērns var tikt savainots ar kronšteinu.
Sviras rokturi (1) var mainīt pozīcijā, viegli 
pavelkot to uz āru, nepārvietojot 
skrūvsavienojumu. Pārliecinieties, ka tas ir 
novietots augšu, pretējā gadījumā jūsu 
bērna ikri var ar to saskarties.

4.6 Leņķa regulēšana 

Ja transportlīdzekļa sēdekļa nodrošinātais 
sēdekļa leņķis ir nepietiekams, automašīnas 
sēdekļa sēdekļa leņķi var palielināt ar bērna 
automašīnas krēsliņa (pagarināts) leņķa 
regulēšanu. Šim nolūkam ir jāatver skrūve (3) 
pa kreisi un pa labi un jāizvēlas cits caurums. 
Tad pieskrūvējiet skrūves (3) atpakaļ.
Drošības apsvērumu dēļ šeit nav iespējama 
ātra atlaišana!
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IV. PAPILDU AKSESUĀRU IZMANTOŠANA

   4.7 Pēdu balsts / pēdu rullis

Izciļņi (1) ir piestiprināti zem sēdekļa pamatnes 
stiprinājumā, izmantojot skrūves. Tas ir arī 
veids, kā regulēt dziļumu. 
Kāju balsta slīpumu var mainīt, atverot ātrās 
atbrīvošanas sviru (2). Lūdzu, pārliecinieties, 
vai sviras atrodas tādā stāvoklī, kas nerada 
traumas.

      
     

     

Lai noregulētu kāju balsta augstumu, atveriet 
skrūves (3) kreisajā un labajā pusē. Tagad var 
mainīt augstumu un atkal pievilkt skrūves.

4.8 Krēsliņa pagriešana

Lai atvieglotu ikdienas pārvietošanu uz 
transportlīdzekli, mēs iesakām mūsu grozāmo 
adapteri, kas ļauj automašīnas krēsliņu 
pagriezt uz āru par 90 grādiem. Tehnisku 
iemeslu dēļ ir iespējams tikai VIENS 
pagriešanas virziens. Lai vēlāk mainītu pretējo 
virzienu, automašīnas sēdeklis ir jāpārveido 
HENRIK vai pilnvarotam speciālistam.
Ir ļoti ieteicams izmantot ISOFIX adapteri vai 
skavas loku!
Lai pagrieztu krēslu, pavelciet pogu (1) uz 
augšu un vienlaikus pārvietojiet krēslu. 
Papildaprīkojuma kāju balsts paliek vietā, lai 
izvairītos no sadursmes ar priekšējā pasažiera 
sēdekli un automašīnas B statni. Griežoties, 
pievērsiet uzmanību bērna kājām!
Pēc pārvietošanas vienkārši pagrieziet 
KIDSFLEX atpakaļ sākuma pozīcijā un 
pievērsiet uzmanību "klikšķa" skaņai, kad 
nerūsējošā tērauda mēlīte (2) atkal nofiksējas 
svirā.
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IV. PAPILDU AKSESUĀRU IZMANTOŠANA

4.9 Aizsardzības paklājiņš

N o v i e t o j i e t a i z s a r g p a k lā j iņu u z 
automašīnas sēdekļa, nebloķējot ISOFIX 
savienotājus.
Novietojiet KIDSFLEX aizsargpaklāja 
centrā un nostipriniet to, kā aprakstīts 4.1. 
nodaļā.

4.10 Jostas krūšu siksnu savienošanai

Novietojiet jostu bērna krūšu augstumā. 
Ievērojiet pietiekamu attālumu līdz kaklam!
Lai josta neslīdētu, iekšpuse ir aprīkota ar 
Velcro. Lai to atbrīvotu, atlaidiet to ar 
pirkstiem.

Tagad noregulējiet jostas platumu (1), 
izvelkot jostu no slīdņa (2) un pēc tam 
attiecīgi paplašinot jostas fiksatoru.

Tagad atkal nostipriniet vaļīgo jostas galu, 
izmantojot slīdni (2), lai novērstu jostas 
nejaušu atlaišanos.
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V. GARANTIJA

Henrik produkti ir izstrādāti un ražoti saskaņā ar stingriem kvalitātes standartiem. 
Ja izņēmuma gadījumos jums ir iemesls sūdzībām, Henrik GmbH sniedz 
garantiju saskaņā ar piegādes noteikumiem un nosacījumiem:

• 24 mēnešu garantija visām cietajām daļām no piegādes datuma.
• 12 mēnešu garantija visām kustīgajām daļām no piegādes datuma.

Detaļām, kuras nav ražojis Henrik GMBH, lūdzu, skatiet attiecīgā ražotāja 
garantijas politiku (Römer-Britax Kindersicherheit GmbH). Pretenzijas saskaņā ar 
šo garantiju ir atkarīgas no ierīces pareizas uzstādīšanas un lietošanas saskaņā 
ar sniegtajām instrukcijām.

Garantija tiek anulēta, ja tiek veiktas izmaiņas vai neatbilstošs remonts bez 
iepriekšējas konsultācijas ar ražotāju. Garantija nav spēkā, ja ierīce ir nepareizi 
uzstādīta.

Papildu prasības jebkura juridiska iemesla dēļ, jo īpaši prasības par tiešu vai 
netiešu kaitējumu, ir izslēgtas.
Henrik produkti ir izstrādāti un ražoti saskaņā ar stingriem kvalitātes standartiem. 

VI. MARĶĒJUMI
Krēsliņa aizmugurē jūs atradīsiet šādu marķējumu:
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   VII. APKOPE UN PRODUKTU KOPŠANA

7.1 Apvalka noņemšana

Apvalku var noņemt un mazgāt ar maigu mazgāšanas līdzekli veļas mazgājamās 
mašīnas smalkajā mazgāšanas programmā (30 grādi). Lūdzu, skatiet 
norādījumus uz apvalka mazgāšanas etiķetes.

Plastmasas daļas var tīrīt ar ziepēm un ūdeni. Neizmantojiet skarbus tīrīšanas 
materiālus (piemēram, šķīdinātājus).

BĪSTAMI! Bērnu drošības krēsliņu nedrīkst izmantot bez sēdekļa pārvalka.

Noņemiet galvas balstu (ja pieejams), atskrūvējot skrūvi.

Tagad atskrūvējiet plecu siksnas no Velcro lentes aizmugurējās plāksnes 
iekšpusē.

Tagad var noņemt muguras spilvenu.

Atveriet rāvējslēdzēju un novelciet apvalkus.

Lai novilktu sēdekļa spilvenu, vispirms atskrūvējiet jostas savienojumu starp 
jostas fiksatoru un sēdekļa plāksni.

Noņemiet sēdekļa plāksni, atveriet rāvējslēdzēju un noņemiet apvalkus.
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 VIII. TEHNISKIE PARAMETRI

Standarta aprīkojums:
• 5 punktu drošības josta ar trieciena spilventiņu un plecu polsterējumu
• integrēts galvas balsts
• regulējams sēdekļa dziļums

    
     

• bezpakāpju muguras leņķa regulēšana
• pamata rāmis, lai novietotu kāju balstu, skavas loku vai Isofix adapteri

• pamata pārvalks, noņemams un mazgājams 30 grādos
• jostas vadotne (piestiprināta labajā vai kreisajā pusē)

     

     

                                                2. izmērs 3. izmērs1. izmērs

Oskars Valainis
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  Oficiālais pārstāvis Latvijā:

SIA “UniHaus”
Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039 

www.unihaus.lv

29411026 - unihaus@unihaus.lv

Oskars Valainis


