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DREIEPLATE MED FOTSTØTTEADAPTER (TILBEHØR) ART. NR.: 820
Først må kontaktflatene rengjøres. Legg barnesetet for bil på ryggen for å gjøre dette. 
Rengjør omhyggelig med vanlige rengjøringsmidler (f.eks. vann og oppvaskmiddel) 
kunststoffoverflaten på under siden av setet, helt til den er fullstendig fri for fett.

Løsne nå de to øverste borrelåsstrimlene (fleece) fra dreieplaten og fjern den hvite 
beskyttelsen for limet. Lim så det selvklebende borrelåsbåndet fast på den rengjorte 
undersiden av setet, på høyre og venstre side, slik at borrelåsen flukter mot forsiden (bak 
limes borrelåsen så langt det går (skal ikke kappes av)). Trykk borrelåsen fast på hver 
posisjon og la limet fest seg i løpet av 24 timer. Får da vil limbindingen oppnå sin endelige 
styrke. (Fig. 1a). Borrelåsstrimlene (haker) forblir på dreieplaten.

For å kunne koble RECARO Monza Nova 2 Reha til dreieplaten, må adapterplaten først 
monteres på setet. Fjern de fire skruene (Torx T20) som er skrudd fast i RECARO Monza 
Nova 2 Reha-setet nedenfra.

Hold adapterplaten på undersiden av setet slik at de forsenkede hullene i platen er på 
undersiden, og den bredere enden av adapterplaten er ved den bakre enden av setet 
(fig. 2a). Fest platen med de lange skruene som følger med setet (fig. 2b).

Generell merknad om sikkerhet (gjelder kun for modellen RECARO Monza Nova 2 
Reha):  
Du må prinsipielt sette barnet ditt sakte og svært forsiktig i RECARO Monza Nova 2 
Reha-setet, og særlig når du bruker dreieplaten! Når setet dreies 90°, kan rygglenet gi 
etter og falle plutselig bort bakover på grunn av trykkbelastningen idet barnet settes i 
setet/tas ut av setet!

Ryggstabilisatorene (RECARO Monza Nova 2 Reha-tilbehør, art.nr. 816, fig. 2d) 
forhindrer at tyggen på Monza Nova 2-modellen felles ned utilsiktet. Dette kan f.eks. være 
tilfelle dersom trykke på låseleppen på ryggen blir for stort idet barnet settes i setet, eller 
på grunn av en plutselig spastisk bevegelse, når dreieplaten brukes i omdreid stilling. Du 
hører da en høy knekkende lyd, men denne er ikke et signal om at det foreligger en skade. 
Ved å presse imot kan ryggen settes i inngrep igjen. Låseleppen kan fjernes ved behov.

DREIEPLATE MED FOTSTØTTEADAPTER (TILBEHØR) ART. NR.: 820/1

Plasser nå setet kant i kant i 90° vinkel foran på dreieplaten (dreieplatens grep vender 
framover) og vipp setet over på dreieplaten, slik at seteflaten festes med borrelåsen. Når 
du vil fjerne setet, trekker du det alltid av dreieplaten ved å vippe det fra baksiden mot 
forsiden. (Fig. 1b / 2c)

Dreieplaten er formontert for at bilsetet skal plasseres på balre høyre sete i bilen. (Slik at 
barnet kan tas trygt ut av bilen og settes trygt inn i bilen fra fortaussiden i land med 
høyrekjøring.) Dersom barnesetet skal plasseres på venstre side på baksetet, må 
dreieskivens dreiepunkt endres. Til dette flyttes helt enkelt unbrakoskruen.

Merk: Det at dreieplaten går hørbart i inngrep fungerer bare som orienteringshjelp for å 
plassere setet rett på dreieplaten.

Transport: Når du skal transportere setet med dreieplaten, må du gripe dreieplaten med 
en hånd i det eksisterende grepet, og med den andre hånden må du holde fast ryggen på 
setet. Av hensyn til vekten kan sete og dreieplate også transporteres hver for seg.

Fotstøtte: Fotstøtten monteres til undersiden av dreieplaten ved hjelp av adapteren 
(festerør).
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SEATFIX-KOPLING (FOR DREIEPLATE) (TILBEHØR) ART. NR.: 818
Merk: Forutsetningen for å kunne bruke Seatfix-koplingen er at kjøretøyet er utstyrt med ISOFIX (som 
regel på passasjersiden bak). Dette må kontrolleres før innkjøpet gjøres! 

Løsne først den bakerste låseskruen i rørfestet under dreieplaten (platen er avrundet i dette punktet). 
(fig. 3a).

Legg deretter Seatfix-koplingen på kjøretøyets sete. Boringene i hver ende av føringsrørene må vende 
ned mot kjøretøyets sete.  Før Seatfix-konnektorene (med gul utløser) inn i kjøretøyets Isofix-ankere. 
Kontroller at konnektorene er gått forsvarlig i inngrep ved å trekke i dem. Stikk så Seatfix-koplingen inn 
i det bakerste festet på dreieplaten (platen er avrundet i dette punktet) med den løsnede låseskruen. 
(Fig. 3b) 

Juster uttrekningslengden av Seafix adapteren tilpasset for bilen. Barnesetet skal være i kontakt av 
kjøretøyetssetet på ryggstøtten, når den er montert på dreieplaten. 

Når du har funnet ønsket posisjon, løft dreieplaten forsiktig frem, slik at du kan nå den bakre 
sikkerhetsskruen og feste den igjen. Skruen må i denne forbindelse gripe pasningsnøyaktig inn i 
sikkerhetsboringen i dreieplatens føringsrør. (Fig. 3c)

Merk: Ved bruk av Seatfix-kopling bør det av sikkerhetsårsaker alltid brukes en oppstøtting av 
dreieplaten / setet forover mot gulvet i kjøretøyet.. Bruk i denne forbindelse fotstøtten (art.-nr. 805 
eller 806) eller støttefoten (art.-nr. 817).

Pass på: Seatfix-kopling for dreieplate er kun for å stabilisere Monza Nova 2-setet I bilen, dette 
erstatter IKKE 3-punkt selen i bilen. 3-punkt selen skal ALLTID brukes, også uten barn i setet.

STØTTEFOT FORAN (FOR DREIEPLATE) (TILBEHØR) ART. NR.: 817

Merk: Bruken av støttefoten øker sikkerheten for hele setet. Støttefoten bør brukes når dreieplaten 
stabiliseres med Seatfix-koplingen, det ikke finnes fotstøtte.

Løsne først den fremre låseskruen i rørfestet under dreieplaten (ved siden av grepet).  (fig. 4a). 

Press låsefjærene inn i de bakerste endene av føringsrørene og stikk støttefotens føringsrør så langt 
som mulig inn i det hertil tiltenkte festet under dreieplaten. (Fig. 4b)

Trekk deretter låseskruen under dreieplaten forsvarlig til igjen. Skruen må i denne forbindelse gripe 
pasningsnøyaktig inn i sikkerhetsboringen i føringsrørene.

Tilpass så støttefotens gjengestenger til høyden på gulvet i kjøretøyet for å stabiliseres støttefoten. 
Løsne i denne forbindelse først låseringen i øverste ende av gjengestangen og still deretter inn korrekt 
høyde (gulvkontakt med kjøretøyet) ved å dreie på den nederste gummistøtten på gjengestangen. Pass 
på at gjengestengene ikke skrus for langt ut – dreieplaten eller barnesetet skal alltid akkurat så vidt 
hvile mot bilsetet!

Sett nå gjengestangen fast ved å skru den øverste låseringen oppover. Dermed hindrer du at 
gjengestengene kan bli skrudd utilsiktet ut. (Fig. 4c)
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STABILISERINGSBØYLE BAK (FOR DREIEPLATE) (TILBEHØR) ART. NR.: 819
Løsne først den bakerste låseskruen for rørfestet under dreieplaten. Stikk stabiliseringsbøylen inn i de 
rørfestene som befinner seg på den avrundete bakerste siden. (fig. 5a).  

Legg så dreieplaten på setet, slik at stabiliseringsbøylen skyves så langt som mulig inn mellom ryggen 
og kjøretøyets sete. (Fig. 5b) 

Juster deretter uttrekningslengden av stabiliseringsstroppen tilpasset til kjøretøyet. Barnesetet skal 
være i kontakt av kjøretøyetssetet på ryggstøtten, når den er montert på dreieplaten. 

Snu så dreieplaten forsiktig opp ned og trekk låseskruen forskriftsmessig til. Skruen må gripe 
pasningsnøyaktig inn i sikkerhetsboringen i stabiliseringsbøylens føringsrør. 

Merk: Stabiliseringsbøylen kan brukes på to sider (fig. 5c). Prøv det ut i kjøretøyet ditt, hvilken side 
som gir størst stabilitet for dreieplaten.
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