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I. Yleistietoja
Hernik

1.1 Johdanto 

Auton turvaistuimen IPAI-NXT valittuanne olette saaneet käyttöönne 
korkealaatuisen tuotteen.  Haluamme kiittää luottamuksestanne 
tuotteisiimme. 

Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on varmistaa, että tuotteesta on iloa 
ja se toimii jokapäiväistä elämää helpottaen. Käyttöohjeessa annetaan 
ohjeet oikeaan ja vaivattomaan käyttöön sekä tarvittavaan hoitoon ja 
kunnossapitoon. Ohjeet tulee lukea huolellisesti vääränlaisen käytön 
aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi ja parhaan mahdollisen 
toiminnan takaamiseksi. Mikäli teillä on kysyttävää tai ilmenee 
ongelmia, kääntykää jälleenmyyjän puoleen. 
Toivomme, että tuotteemme toimii ongelmattomasti ja täyttää  
odotuksenne. 

Varaamme oikeuden teknisten muutosten tekemiseen tässä 
käyttöohjeessa kuvattuun versioon. 
Ennen asentamista autoon ja ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee  
lukea sivuilla 4-6 olevat ohjeet ja noudatettava niitä. Varmistakaa, että 
käyttöohjeet pidetään tuotteen mukana, jolloin ne ovat aina jokaisen 
istuinta käyttävän henkilön saatavilla. 

Kunnioitten 

HERNIK GmbH 

1.2 Käyttötarkoitus ja indikaatio 

IPAI-NXT on kehitetty erityislasten kuljettamiseen autoissa.  
Lapsille, joilla on heikko pään tai vartalon hallinta (esim. CP-vamma, 
lihasdystrofia, hypotensio), voidaan tarjota asentotukea yksilöllisesti  
sijoitettujen rintakehätyynyjen sekä erikoispehmusteiden avulla, jotka 
varmistavat turvallisen kuljettamisen. 

Erityistarpeiden yhteydessä voidaan käyttää erityisiä lisävarusteita, 
kuten: istuinkallistusta tai tukevan abduktiokiilan tai jalkarahin 
asentaminen. Lisätietoja luvussa IV. 
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I. Yleistietoja

1.3 Tärkeätä tietoa 

IPAI-NXT -turvaistuin liikuntarajoitteisille lapsille 
koostuu kahdesta moduulista: 

Hernik 

1. Perusistuin Römer-Britaxilta (ks. valmistajan käyttöohjeet).

2.  Sovitusmoduuli varusteineen, joka antaa mahdollisuuden varustaa
turvaistuin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Huomioikaa
käyttöohjeet HERNIK GmbH:lta.

1.4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

HERNIK GmbH vakuuttaa vastuullisena valmistajana "IPAI-NXT":n 
täyttävän olennaiset vaatimukset (direktiivin 93/42 EEC liite 1). Tuote on 
mainitun direktiivin mukaisesti varustettu CE-merkinnällä. 

1.5 Takuu 

Takuu on voimassa ainoastaan mikäli tuotetta on käytetty määrätyissä 
olosuhteissa ja oikeisiin käyttötarkoituksiin.  Valmistaja ei ole vastuussa 
sellaisten komponenttien ja varaosien aiheuttamista vaurioista, jotka 
eivät ole valmistajan hyväksymiä. 

1.6 Huolto ja korjaukset 
IPAI-NXT -tuolin huolto ja korjaukset kuuluvat yksinomaan 
apuvälineiden jälleenmyyjän suoritettaviksi. Mikäli ilmenee ongelmia, 
kääntykää jälleenmyyjän puoleen.  Korjauksia varten toimitetaan 
ainoastaan alkuperäisiä varaosia. 

1.7 Käytännöllisiä ohjeita 
Turvaistuin toimitetaan täysin koottuna. Toimituksen yhteydessä 
jälleenmyyjä neuvoo käyttäjää välineen käyttöön käyttöohjeen avulla. 
Jälleenmyyjän tulee asentaa turvaistuin autoon yhdessä käyttäjän 
kanssa ja mikäli mahdollista, säätää Isofix-hihna tai kiristin. 

Turvaistuinta paikalleen asennettaessa on parasta pidellä sitä edestä 
keskeltä yhdellä kädellä ja ylhäältä toisella.  Optimaalisen istuma-
asennon saavuttamiseksi on turvaistuin säädettävä yksilöllisesti lapsen 
vaatimusten mukaiseksi. Tämä kuuluu aina jälleenmyyjän tehtäväksi. 
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I. Yleistietoja
Hernik 

1.8 Asentaminen autoon 

Aseta turvaistuin ajoneuvon istuimelle. 
Varmista, että selkänoja (07) nojaa 
tasaisesti ajoneuvon istuimen selkänojaa 
vasten. 

Vinkki! Mikäli ajoneuvon istuimen päätuki 
on häiritsevästi tiellä, se tulee poistaa. 

1.9 Päätuen säätäminen 

1.  Oikein säädetty päätuki (05) varmistaa 
auton olkavyön (kolmipistevyö) 
optimaalisen kulun ja tarjoaa lapselle 
mahdollisimman hyvän tuen. Päätuki (5) 
on säädettävä siten, että lapsen olkapäiden 
ja päätuen (05) väliin jää kahden 
sormenleveyden mittainen väli. Tämä 
mahdollistaa päätuen korkeuden 
säätämisen lapsen pituuden mukaiseksi:

2.  Tartu päätuen (05) takana olevasta 
säätökahvasta (06) ja vedä ylöspäin. 
Päätuki on nyt vapautettu lukituksesta.

3.  Päätuki (05) voidaan nyt työntää halutulle 
korkeudelle.  Kun säätökahva (06) 
vapautetaan, päätuki (05) lukittuu 
paikalleen.

4.  Aseta lapsen turvaistuin ajoneuvon 
istuimelle.

5.  Lapsi voi nyt mennä istumaan 
turvaistuimeen, tarkista korkeus. Toista 
menettely, kunnes päätuki (05) on oikealla 
korkeudella.
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I. Yleistietoja
Hernik 

1.10 Kolmipistevyön käyttäminen (Gr. III) 
Kolaritilanteessa syntyvien valtavien voimien vaimentamiseksi IPAI-NXT 
on kiinnitettävä ajoneuvon kolmipistevyöllä säädösten ECE 44, R 14 ja R 
16 mukaisesti. ISOFIX-kiinnitys yksin ei ole riittävä. 

1. Aseta lapsi turvaistuimeen - ideaalisesti
istuinta 90° kääntämällä (lisävaruste:
sarana-adapteri).

2. Vedä auton turvavyö esiin ja liitä se
(lapsen etupuolelta) turvavyön solkeen (19).

VAARA! Varmista, ettei auton turvavyö ole 
kiertynyt, sillä muussa tapauksessa 
kiinnitysjärjestelmän täyttä suojavaikutusta 
ei enää saavuteta. 

3.  Lukitse vyön kieli vyönlukkoon (19) siten,
että kuulu klikkausääni.

4.  Aseta olkavyö (18) ja lantiovyö (17)
autonistuimen vyölukon (19) puolelle
istuintyynyn vaaleanpunaiseen
vyönohjaimeen (01).

VAARA! Autonistuimen vyölukko (19) ei saa 
olla vaaleanpunaisen vyönohjaimen (01) ja 
käsinojan välissä. 

5. Aseta lantiovyö (17) istuintyynyn toiselle
puolelle vaaleanpunaiseen vyönohjaimeen
(01).

VAARA! Lantiovyön (17) on kuljettava 
mahdollisimman alhaalla lapsen lonkkien 
yli molemmilla puolin. 
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Hernik 

6. Työnnä lantiovyö (18) päätuen (05)
tummanpunaiseen vyönkannattimeen
(02), kunnes se on kokonaan ja
kiertymättömänä kannattimessa (02).

Vinkki! Mikäli selkänoja (07) peittää 
kannattimen (02), voidaan päätukea 
(14) säätää ylöspäin. Olkavyön (18)
kiinnittämisen jälkeen päätuki (05)
voidaan säätää takaisin oikealle
korkeudelle.

7. Varmista, että olkavyö (18) kulkee
lapsen solisluun yli eikä kosketa
kaulaa.

Vinkki! Päätuen (05) korkeutta voidaan säätää 
myös istuimen ollessa autossa.

Tarkista aina ennen ajoon lähtöä, että ... 

►►lapsen turvaistuin on tukevasti kiinni;
►►lantiovyö (17) kulkee istuintyynyn

molemmilla puolin vaaleanpunaisissa
vyönohjaimissa (01),

►►olkavyö (18) kulkee istuintyynyn 
molemmilla puolin vaalean-
punaisissa vyönohjaimissa (01),

►►olkavyö (18) kulkee soljen (19) 
puolella myös istuintyynyn 
vaalean-punaisen vyönohjaimen 
(01) läpi,►►olkavyö (18) kulkee viistosti
selkänojaan,

►►vyöt ovat kireällä eivätkä ole kiertyneet,
►►auton kiinnityssolki (19) ei ole

istuintyynyn vaaleanpunaisessa
vyönohjaimessa (01).
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II. Turvaohjeet
Hernik 

· Ennen käyttöä on aina tarkistettava, että komponentit
toimivat moitteettomasti ja ovat kunnossa. 

· Käyttöohjeet tulee aina pitää turvaistuimen mukana.
·  Lapsen turvallisuus on taattu vain mikäli istuin on asennettu
oikein ja lapsi tuettu siihen asianmukaisesti.

· Vyöt on kiristettävä tiukalle eivätkä ne saa olla kiertyneet.
· Kolmipisteturvavyö on sijoitettava kulkemaan vyönohjaimien läpi ja

sen tulee ympäröidä istuin tiukasti. 
Tarkista, että: 

A) turvavyö on tukevasti paikallaan vyönohjaimessa
B) vyönsoljet on tukevasti lukittu
C) kangasta ei ole jäänyt väliin

· Varmista, että lapsen ja istuinvyön väliin ei jää mitään kiinteitä
esineitä kuten niittejä tai vyönsolkia yms. Ne voisivat johtaa 
loukkaantumiseen onnettomuustapauksessa. 

· Selitä lapselle, miten tärkeätä on olla hyvin tuettuna ja että
vöiden paikka ei muutu. Lapsi ei saa vetää vöistä eikä avata 
vyönsolkia. 

· Istuimeen ei saa tehdä mitään muutoksia, sillä ne voivat
vaarantaa lapsen turvallisuuden. 

· Auton liikkuvat osat tai oviaukon läpi siirtäminen eivät saa
vaurioittaa istuinta. 

· Lasta ei milloinkaan tule jättää yksin turvaistuimeen valvomatta.
·  Neuvokaa matkustajia tavasta, jolla lapsi voidaan ottaa pois

istuimesta onnettomuuden jälkeen. 
·  Lapsen turvaistuin on vaihdettava uuteen onnettomuuden
jälkeen.
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III. Perusistuimen käsittely ja toiminnot

3.1. Sisäisen 5-pistevyön säätäminen 

Valitse ensin toinen kahdesta 
mahdollisesta paikasta vyönsoljelle ! 
Tätä varten istuimen päällinen on 
avattava toiselta puolelta sen alle 
pääsemiseksi. Aseta lapsi sitten 
istuimeen ja varmista, että hänen 
lantionsa on selkänojaa vasten. 

Aseta vyöt nyt lapsen olkapäiden yli. 
Mikäli pituus ei riitä, nosta päällistä  ja 
paina metalliosaa kevyesti, jolloin vöitä 
voidaan säätää olkapäiden alueella. Varo 
puristamasta vyötä liian voimakkaasti 
painamalla!  

Työnnä sitten molemmat metallikielekkeet 
solkeen  kunnes ne lukkituvat paikalleen 
kuuluvasti. Kiristä vyöt sitten vetämällä 
kapeasta hihnasta , joka sijaitsee lapsen 
jalkojen välissä, kunnes tukeva asento on 
saavutettu. 

3.1 Erillisten säätösolkien käyttäminen 

Vaihtoehtoisesti on mahdollista kiristää 
vyö kahden erillisen säätösoljen avulla. 
Metalliosan  painamisen sijasta 
painetaan vyönsäätimessä  olevaa 
harmaata painiketta järjestelmän 
löysentämiseksi. 

Sitten vedetään hihnan päästä vöiden  
säätämiseksi yksilöllisesti. 
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3.2 Selkänojan korkeuden säätäminen 

Paina kahvassa olevaa lukitussalpaa 
 päätuen siirtämiseksi ylös- tai alaspäin.
Varmista, ettei lapsen pää milloinkaan
ulotu päätuen yli!

Säädä 5-pistevyön poikittaisosa siten, että 
vyö kulkee vaakasuoraan – katso ! Avaa 
ruuviliitokset  molemmilta puolin. Kun 
korkeus on säädetty oikein, kiristä ruuvit 
uudelleen. 

 

 

3.3 Selkänojan kallistuksen säätäminen 

Selkänojaa on mahdollista säätää 
portaattomasti ja lukita se mihin tahansa 
asemaan. Tämä varmistaa  
autoistuimen tukevuuden kaikissa asen- 
noissa. Avaa molemmat pikalukitsimet  
 ja siirrä selkänoja haluttuun asentoon. 

Kulma lukitaan sitten pikalukitusvivuista. 
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IV. Lisävarusteiden käyttäminen
Hernik 

4.1 ISOFIX-adapteri 

Asentaminen: 

1. Pyydä mekaanikkoa näyttämään istuimen
asentaminen ja sen säätäminen.

2. Avaa säätöruuvit  vasemmalla ja oikealla  
ja vedä kehikko ulos taaksepäin.

3. Säädä autoistuimen selkänoja haluttuun
kulmaan auton selkänojaan luotua tilaa
hyödyntäen. Liu’uta ISOFIX-adapteria
molemmilta puolin taaksepäin selkänojaa
kohti, kunnes kuulet molempien ISOFIX-
kielekkeiden  lukkiutuvan ajoneuvon
ISOFIX-kiinnitysosiin (kaksi klikkausta).

4. Työnnä autoistuinta ajoneuvon
selkänojaa kohti, kunnes ne koskettavat
toisiaan ja ovat sopivan tiukalla. Tämä
estää värinää ajon aikana.

5. Kiristä molemmat säätöruuvit
 vasemmalla ja oikealla. Molemmat
ISOFIX-kielekkeet on lisäksi suojattava
tahattomalta avaamiselta; molemmat
ruuvit  on tämän vuoksi kiristettävä.

6. Varmista molempien ISOFIX-kielekkeiden
lukittuminen molemmilta puolin vetämällä.

Irrotus:  
1. Avaa molemmat ruuvit .
2. Siirrä niitä eteenpäin autoistuinta kohden,
samalla järjestelmän liitäntä avaten. Saattaa
olla tarpeen kompensoida istuinpehmus-
teiden aiheuttama paine siten, että kiinnitys
voidaan avata.

 
3. Autoistuin voidaan nyt poistaa ajoneuvosta.
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IV. Lisävarusteiden käyttäminen
Hernik 

4.2 Kiristystanko 

Asentaminen: 

 

1.  Toimituksen yhteydessä tulee näyttää
istuimen asentaminen ja sen säädöt.

2.  Avaa säätöruuvit  vasemmalla ja
oikealla ja vedä kehikkoa taaksepäin.

3.  Säädä autonistuimen selkänoja haluttuun
kulmaan auton selkänojaan luotua tilaa
hyödyntäen. Paina kiristystankoa nyt
molemmilta puolin taaksepäin selkä-
nojan suuntaan, kunnes se uppoaa auto- 
istuimen ja istuinverhoilun väliin
tukevasti.

4.  Työnnä turvaistuinta ajoneuvon
selkänojaa vasten, kunnes se nojaa
tiukasti selkänojaan.

5.  Kiristä molemmat säätöruuvit 
vasemmalla ja oikealla.

6.  Tangon suuntautuminen ylöspäin tai
alaspäin riippuu kulloinkin vastaavien
ajoneuvon istuinten rakenteesta.

Irrotusta koskeva huomautus: 

1. Vedä turvaistuin kiristystankoineen
irti autonistuimen raosta.
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IV. Lisävarusteiden käyttäminen
Hernik 

4.3 Turvapöytä 

Asentaminen: 
1. Toimituksen yhteydessä tulee näyttää istuimen
asentaminen ja sen säädöt.
2. Aseta alusta ja suojapehmuste  autoistuimeen
lapsen istuessa siinä vöillä kiinnitettynä.
3.
, jotka kiinnitetään autoistuimen selkänojaan.

Kiinnitä pehmuste tarra
 
hihnoilla 

4. Lapsen käsivarsien tulisi levätä pöydän päällä,
mikä johtaa pystyyn istuma-asentoon. Tämä
tukee ylävartaloa.

2. Varmista, etteivät verhoilun päällä olevat lelut
pääse vahingoittamaan sitä.  Älä käytä kovia tai
teräväreunaisia esineitä!

4.4 Sivutuet 

1. HERNIK GmbH ei salli poraus- tai ruuvinreikien
tekemistä IPAI-NXT:n runkoon. Tästä huolimatta  
olemme katsoneet hyvin tärkeäksi tarjota
sivutukia  lapsille, joilla on heikot
vartalolihakset. Päädyimme ratkaisuun, jossa
käytetään tarrakiinnitystä, joka tarjoaa
riittävän lujuuden ja samalla myös joustaa.

2. Tukityynyjen sijainnin muuttamiseksi ne on
ensin varovasti irrotettava tarrakiinnitystä
avaamalla. Tämän jälkeen tuki voidaan sijoittaa
vapaasti.

TÄRKEÄÄ: Tukevan liitoksen aikaansaamiseksi 
tukea on painettava voimakkaasti ja samalla 
edestakaisin käännellen IPAI-NXT:n selkänojaa 
vasten.  

Tarrapinnat saadaan näin pitämään paremmin! 
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4.5 Loitonnuskiila 

 

1.  Loitonnuskiila  auttaa lasta yllä-pitämään 
ennalta määrätyn etäisyyden polvien välillä. 
Kiila on poistettava 5-pistevyön 
löysentämiseksi tai kiristä-miseksi. Kiila 
irrotetaan avaamalla
kiristin  ja vetämällä ylöspäin.

2.  Kiilan tulisi olla istuinverhoilua vasten 
kuvassa esitetyllä tavalla. Kiilaa voidaan 
säätää syvyyssuunnassa. Tätä varten 
molemmat kuusioruuvit on avattava 
istuimen alta ja siirrettävä.

3.  Kiilaa tulee aina käyttää ajon aikana
(mikäli valittu lisävarusteena), sillä 
kiinnitysosat voisivat muutoin vahingoittaa 
lasta.

4.  Vivun  asentoa voidaan muuttaa vetämällä 
sitä kevyesti eteenpäin ruuviliitosta siirtä-
mättä. Varmista, että se on ylhäällä ja 
pois tieltä siten, ettei se osu lapsen 
pohkeisiin.

4.6 Kallistussäätö 

1. Mikäli ajoneuvon istuimen istuinkulma
ei ole riittävä, kallistusta voidaan lisätä
(laajennetulla) istuinkallistuksen
säädöllä . Tätä varten on avattava
ruuvi  vasemmalla ja oikealla ja valittava  
toinen reikä. Tämän jälkeen ruuvit
kiristetään uudelleen.

2. Pikalukitusta ei ole tarjolla
turvallisuussyistä!
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IV. Lisävarusteiden käyttäminen
Hernik 

4.7 Jalkatuki / jalkarulla 

1.  Liuskat  kiinnitetään autoistuimen
alle pohjaosan säätöruuveilla siten,
että säätäminen syvyyssuunnassa on 
mahdollista.

2.  Tankojen kulmaa voidaan muuttaa 
avaamalla pikalukitusvipu . Tulee 
huolehtia siitä, etteivät vivut ole 
haitallisesti tiellä!

3.  Jalkatuen korkeuden säätämiseksi
on ruuvit  avattava vasemmalla ja oikealla 
puolella. Korkeus voidaan
nyt valita portaattomasti.
Tämän jälkeen ruuvit kiristetään uudelleen.  

4.8 Sarana-adapteri 

1. Päivittäisten ajoneuvoon siirtymisten
helpottamiseksi suosittelemme sarana-
adapteria, jonka avulla istuinta voidaan
kääntää 90 °. Teknisistä syistä VAIN yksi
kääntösuunta on mahdollinen. Mikäli
suuntaa halutaan myöhemmin vaihtaa,
on istuin rakennettava uudelleen
tehtaalla. ISOFIX-adaptereiden tai
kiristystangon käyttöä suositellaan!

2. Tuolin kääntämiseksi on vedettävä
kahvasta  ylöspäin ja samalla
käännettävä tuolia. Jalkatuen osumista
auton etuistuimeen ja B-palkkiin on
varottava.

Lapsen jalkojen kääntäminen on tehtävä varoen! 

3. Siirtymisen jälkeen IPAI-NXT käännetään
takaisin lähtöasentoon siten, että kuuluu
loksahdus kielekkeen  lukkiutuessa
paikalleen.

 
• Sivu 14



IV. Lisävarusteiden käyttäminen
Hernik

4.9 Suojamatto 

1. Matto sijoitetaan ajoneuvon
istuimelle siten, että ISOFIX-
liittimiin päästään edelleen käsiksi.

2. Aseta IPAI-NXT suojamaton keskelle ja
kiinnitä luvussa 3.1 kuvatulla tavalla.

4.10 Rintakehähihnojen kiinnitysvyöt 

1. Säädä vyö lapsen rinnan korkeudelle.
Säilytä riittävä etäisyys kaulaan! Vyön liuku- 
misen estämiseksi sisäpuolet on varustettu  
tarrapinnalla. Avaaminen tapahtuu sormin.  

2. Vyön leveys säädetään nyt liukusoljen
 avulla ja sitten vyönsolki  kiristetään.
Hihnan vapaa pää kiinnitetään sitten
liukusoljella  hihnan tahattoman
löystymisen ehkäisemiseksi.
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V. Takuu
Hernik

Hernik-tuotteet on suunniteltu valmistettu tiukkoja laatustandardeja 
noudattaen. Mikäli teillä on poikkeuksellisessa tilanteessa aihetta 
valitukseen, on Hernik GmbH:n takuu voimassa seuraavin ehdoin: 

• 24 kuukauden takuu toimituspäivästä kaikille kiinteille osille.
• 12 kuukauden takuu toimituspäivästä kaikille liikkuville osille.

Sellaisten osien osalta, jotka eivät ole Hernik GMBH:n valmistamia 
viittaamme vastaavan valmistajan takuukäytäntöihin (Römer-Britax 
Kindersicherheit GmbH). Tämän takuun alaiset vaatimukset 
edellyttävät, että väline on oikein asennettu ja sitä on käytetty 
annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Takuu mitätöityy, mikäli suoritetaan muutostöitä tai 
epäasianmukaisia korjaustoimenpiteitä ilman aiempaa 
konsultaatiota valmistajien kanssa. Takuu mitätöityy, mikäli väline 
on varustettu epäasianmukaisesti. 

Muut vaatimukset, mistä tahansa laillisesta syystä johtuvat, etenkin 
suoria tai epäsuoria vahinkoja koskevat vaatimukset ovat poissuljettuja. 

VI. Merkinnät
Istuimen takana on seuraavat merkinnät: 

Hernik GmbH 
Partenhauserweg 14 • 81369 München • Germany 

IPAI-NXT (36 kg) 
Rückhalteeinrichtung f. spez. Anforderungen „S“ 

Serien-Nr.: IPAI-2019-9999 
Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung! 
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VI. Kunnossapito & hoito
Hernik 

7.1 Irrota päällinen 

Ainoastaan alkuperäisiä BRITAX-RÖMER 
tai HERNIK-vaihtopäällisiä tulee käyttää, 
koska istuinpäällinen on turvaistuimen 
olennainen osa ja sillä on tärkeitä tehtäviä 
istuimen moitteettoman toiminnan 
kannalta. Vaihtopäällisiä on saatavissa 
jälleenmyyjältänne. 
Päällinen voidaan irrottaa ja pestä 
pesuaineella pesukoneen 
hienopesuohjelmalla (30 °C). Päällisessä 
olevia pesuohjeita tulee noudattaa. 
Muoviosat voidaan puhdistaa saippualla ja 
vedellä. Älä käytä voimakkaita 
puhdistusaineita (kuten liuottimia). 

VAARA! Turvaistuinta ei saa käyttää 
ilman istuinpäällistä. 

1. Siirrä autoistuimen päätuki
ylimpään asentoonsa.

2. Avaa selkänojan (07) takana olevat
koukut (20).

3. Vedä päällisen yläosa pois.
4. Avaa kiinnityslenkit (21)

selkänojan takaa (07).
5. Irrota päällinen istuintyynystä (03) sekä

päätuesta.
6. Avaa kiinnityslenkit (21) päätuen

takaa (05)
7. Avaa koukut (20) selkänojan

etupuolelta (07)
8. Vedä päätuen päällinen irti (05).
►►Päällinen voidaan nyt pestä.
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VII. Tekniset tiedot
Hernik 

Perusvarustus: 
• 5-pistevyö solkipehmusteella (korkeussäädettävä!) ja

vyönsuojuksilla
• Korkeussäädettävä päätuki
• miellyttävä selkänojan ja päätuen pehmuste irrotettavalla

päällisellä (muovautuva solumuovi!)
• kolmiosainen peruspäällinen, irrotettava ja pestävä 30 °C:ssa
• alumiini/teräsrakenne, sis. selkänojan kallistussäädön ja tukevan

aluslevyn; portaattomasti säädettävissä ja lukittava selkänojan kulma

• Sivu 18
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  Parhaat autoilun apuvälineet asiantuntijalta
Timo Vihma, 040 060 1865, timo.vihma@finway.fi • Jari Korhonen, 040 550 4655, 
jari.korhonen@finway.fi

Hernik 
HERNIK GmbH 

Bodenseestrasse 25 
83059 Kolbermoor • Germany 

 +49 8031-2068044 •  +49 8031-2069215
 info@hernik.de • www.hernik.de

mailto:info@hernik.de
http://www.hernik.de/

	I. Yleistietoja
	1.1 Johdanto
	1.2 Käyttötarkoitus ja indikaatio
	1.3 Tärkeätä tietoa
	Hernik
	1.4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
	1.5 Takuu
	1.6 Huolto ja korjaukset
	1.7 Käytännöllisiä ohjeita
	1.8 Asentaminen autoon
	1.9 Päätuen säätäminen
	II. Turvaohjeet
	III. Perusistuimen käsittely ja toiminnot
	3.1. Sisäisen 5-pistevyön säätäminen
	3.1 Erillisten säätösolkien käyttäminen
	3.2 Selkänojan korkeuden säätäminen


	
	3.3 Selkänojan kallistuksen säätäminen
	IV. Lisävarusteiden käyttäminen
	4.1 ISOFIX-adapteri


	
	4.2 Kiristystanko
	4.3 Turvapöytä
	4.4 Sivutuet
	4.5 Loitonnuskiila
	4.6 Kallistussäätö
	4.7 Jalkatuki / jalkarulla
	4.8 Sarana-adapteri

	
	4.9 Suojamatto
	4.10 Rintakehähihnojen kiinnitysvyöt
	V. Takuu
	VI. Kunnossapito & hoito
	VII. Tekniset tiedot




