
FORDONSLISTA
Denna bilbarnstol är klassad som Semiuniversal enligt ECE R44 rev. 03 och är lämpad
för passagerarplatser i bilar listade på baksidan. Observera att man även i andra bilar

kan ha bilbarnstolen. Vid tveksamhet kontakta Britax eller butiken.

Bakåtvänd bilbarnstol
025 kg

ECE R44 rev. 03

Denna anvisning är optimerad
för Internet, Sverige.

Britax
Du kan klicka på alla blåmarkerade texter. Dessa länkar leder dig vidare i anvisningen.



Britax Freeway är Tgodkänd för montering i fordon med godkända
bilbälten i  framsätet. Tgodkännande tillåter bruk av bilbarnstol från dess
att barnet sitter upprätt utan stöd tills dess att barnet vuxit ur stolen.
Stolen ska användas tills dess barnets huvud inte längre stöds av stolen.
Freeway används alltid med ryggen i färdriktningen. För att den ska
skydda i en krock måste den monteras och användas rätt.  Läs därför
igenom anvisningen.
Tgodkännande är ett svenskt nationellt godkännande.
Freeway är även godkänd i fram och baksätet enligt ECE R44.03, för
barn 0-2, 0-25 kg. 

1. Börja med underförankringsbanden
Banden fäster Freeway i bilens kaross. Banden träs med hjälp av löpsnara vid
passagerarstolens glidskenor eller vid andra fasta inslag i stolen. I nästan alla bilar
kan man också trä löpsnaran runt gångjärnet där passagerarstolens rygg är ledad,
och vidare under stolen till framkanten. Låsen med de gröna knapparna kopplas
sedan i de plåttungor som finns på Freeways baksida. (Bild 1)

2. Välj sittvinkel
Lossa excenterlåsen på bägge sidor om Freeway. Stödramen frigörs. För Freeway
fram och åter tills den får ett önskat läge. 10  40 grader lutning är bäst. Lås
stödramen. Dra åter åt underförankringsbanden. Grundregeln är att Freeway alltid
måste ligga an mot instrumentbrädan. Rutan skadas lätt. Kontrollera och flytta ev
framtstolen bakåt. (Bild 2)

Montering i framsäte

3. Spänn fast Freeway i passagerarstolens bilbälte
Fäst bilbältet vid Freeway genom att föra bältet genom stålbågen vid fotändan på
stolen. Dra därefter åt underförankringsbanden. (Bild 3)

4. Spänn fast barnet i Freeway
a) Freeways bälten spänns åt genom att dra i bältesändan vid fotändan på Freeway.
Bälten görs större genom att den blå knappen trycks in samtidigt som bälten dras
utåt. Bägge låstungor måste föras in i låset för att det ska låsa. Se till att banden är
släta. (Bild 4a)
b) När barnet växer ska man flytta upp banden till rätt höjd. Lossa bandöglorna vid
oket på baksidan, trä tillbaka genom nästa sprund, och fäst åter öglorna vid oket.
(Bild 4b)
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Montering bakåtvänt i baksäte

Freeway är typgodkänd enligt ECE reg 44 rev 03 för barn 0-25 kg.
Stolen ska användas tills dess barnets huvud inte längre stöds av
stolen. För att den ska skydda i en krock måste den monteras och
användas rätt. Läs därför igenom anvisningen. Vänd dig med
frågor till Britax eller butiken.
Freeway monteras likadant i mittplats eller ytterplats: Alltid
vilande mot framförvarande passagerarstol/ar och alltid med
bilens bälte fast i stålöglan.
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DRAG / VEDÄ / MUST BE
TIGHT 
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1. Börja med underförankringsbanden:
Underförankringsbanden fästs med hjälp av löpsnara vid framstolens glidskenor. I
kombibilar och vissa sedanmodeller kan man även använda fasta inslag under
baksätet. Låsen med de gröna knapparna kopplas sedan till plåttungor på Freeways
baksida. (Bild 5)

2. Justera läget.
Freeway ska alltid vila mot framförvarande passagerarstol(ar). Justera Freeways
vinkel genom att flytta framstolen(arna) till önskat läge och justera med med
stödramen. (Bild 2)

3. Fäst bilbältet
Det är mycket viktigt att bilbältet alltid träs genom stålbågen i fotändan på Freeway.
Annars måste framsätet ta upp hela kraften i en krock. Spänn åt bältet hårt om du
använder mittplatsens fasta bälten. Om du använder ytterplatsen ska du se till att
bältet inte är slackt. Avsluta genom att dra åt underförankringsbanden hårt. Fäst
bilens midjebälte vid Freeway genom att föra bältet genom stålbågen vid fotändan.
DRAG därefter åt underförankringen. DRAG slutligen i midjebältet så att bältet alltid
ligger i spänn och Freeway har kontakt med framförvarande stol(arna). (Bild 5 och 6)

Stolen används enbart bakåtvänd  ALDRIG FRAMÅTVÄND.

Montering typ 3

Freeway är T godkänd för montering typ 3 i fordon med godkänt höftbälte av två
punkts statisk typ, det som kallas för fasta höftbälten, eller med godkänt höftbälte av
typ ALR.  låsande rullbälte. Dessutom måste finnas 400 mm säkerhetsavstånd
mellan Freeway och framförvarande karossdel eller inredning. Endast T godkännande
gäller för fristående montering. 
Freeway monteras normalt med ryggen vilande mot fordonets instrumentbräda
( typ1 ) eller framförvarande passagerarestol ( typ2 ). 
l baksäten i Van och minibussar kan man montera Freeway fritt, utan framförvarande
stöd. Dock gäller tre speciella villkor. Fristående montering är godkänd endast i
baksäten, när stolen är fäst i fasta höftbälten och när det finns minst 400 mm mellan
Freeway rygg och framförvarande inredning. 
l USA tillverkade Vans med låsande två punkts rullbälten av typ ALR får Freeway
monteras. Sådana bälten känns igen på att de låser alltid när man drar ut band och
sedan släpper bakåt. 

Gör så här i Minibuss och Van
1. Börja med underförankringsbanden
Underförankringsbanden träs med hjälp av löpsnara i fasta inslag under baksäten.
(Bild 7)

2. Spänn Freeway i passagerarstolens säkerhetsbälte
Fäst bilens midjebälte vid Freeway genom att föra bältet genom stålbågen vid
fotändan. Låsen med de gröna knappen på underförankringsbanden kopplas sedan
till plåttungor som finns på Freeways baksida.

3. Välj sittvinkel
Spänn ner Freeway. Kontrollera vinkeln. Man kan ändra vinkeln genom att låsa
stödramen i önskat läge. Kontrollera alltid att Freeway har 400 mm mellan baksidan
och all framförvarande inredning. DRAG därefter åt underförankringen. DRAG
slutligen i midjebältet så att bältet alltid ligger i spänn.

Bakåtvänt, fristående i baksäte i Van och Minibuss

 LIVSFARA! 
Använd aldrig i bilar med airbag
 (krockkudde) på passagerarplats.



Ställ Freeway på golvet. Sätt barnet i
stolen och fäst bältena. Axelbältena måste
vara trädda genom stommen och slitsarna
i klädslen, i läget närmast ovansidan av
barnets axel. Om du är tveksam, använd
höjden ovanför axeln.

Tillbehör 
Här syns ett urval av tillbehör. Solskydd 

Sovstöd 

Bil 2 band med
eller utan hake

Lekbord 

Värmedyna 

Kontrollera axelbältenas inställning

Stolens klädsel är avtagbar och maskintvättbar 40°C, dropptorkas. Stommen rengörs
endast med mild tvållösning. Bensin och andra lösningsmedel får ej användas,
eftersom dessa skadar plasten.

Att vårda Freeway 

Freeway och dess klädsel är omsorgsfullt utformad, tillverkad och testad enligt
höga säkerhetsnormer.
Riskera inte barnets säkerhet genom att använda andra fabrikat av utbytesklädslar
eller tillverka egna. Dessa kan förstöra Freeways möjligheter att skydda barnet på
bästa tänkbara sätt.
Utbytesklädslar kan erhållas från butiker som säljer Britax.

Viktigt 

1. Vrid brickan in i sprundet och dra upp låset. Dra upp hela låset med grenbandet.

2.  Håll låset i rinnande varmvatten minst en minut. Lås och öppna flera gånger tills
ett klart "klick" hörs. Använd aldrig smörjmedel i låset. Låset är gjort för att tvättas.

3. Låt låset lufttorka. Fäst det igen genom att föra brickan ner i sprundet. Var säker
att röda knappen ligger rättvänt.

Ta loss och rengör låset

nej 

Axelbälten för höga 

nej 

Axelbälten för låga

ja

OK!



Britax Nordiska Barn AB
Ulvsundavägen 181 F
SE-168 67 Bromma, Sweden

 "   08-564 481 10  Fax      08-98 01 89  
   +46-8-564 481 10    +46-8-98 01 89

e-mail: info@britax.se  Hemsida http://www.britax.se

Passar endast i fordon utrustade med tre-
punktsbälte (av manuell eller rulltyp) eller 2-punkts
höftbälte som godkänds enligt ECE Reg 16 eller
motsvarande standard.
Använd aldrig i bil utrustad med airbag
(krockkudde) på passagerarplats. Bilar på listan
kan vara utrustade med airbag från leverans,
kontrollera därför hur din bil är utrustad. Använd
endast Freeway om airbagen blivit urkopplad av
märkesverkstaden.
Freeway är också Tgodkänd på framsätet i alla
bilar enligt ovanstående lista.

Denna barnstol är klassifierad för "Semi universiellt" ECE R44 rev. 03 bruk och kan användas på följande
platser i följande bilar:

Sittplatser i andra bilar kan ev. ta emot denna bilbarnstol. Vid tveksamhet, kontakta Britax eller butiken.

Viktigt att veta
Se till att barnstolen inte fastnar och skadas av
bildörren, vikbart säte eller bakluckan . 
Om bilen skadas i en krock, ska barnstolen bytas ut.
Kontakta försäkringsbolaget. 
Gör inga ingrepp i stolen . 
Använd inte extra klädslar om du inte vet att de klarar
kraven på flamskydd. 
Lämna aldrig ett barn ensamt i bilen. 
Se till att säkra bagage, så att det inte kan skada
passagerare,
Monteras endast bakåtvänt, aldrig framåtvänd.

E = Godkänd enligt ECE R44 rev. 03.
T = Godkänd enligt svensk Tnorm.

Framsäte Mittplats bak Sidoplats bakBilmodell
ALFA ROMEO   33, 75, 155, 156, 166, Alfasud,  Alfetta 156, 164, Giuletta   E   T   T 
AUDI  100 -93, 80, 90, A2, A3, A4, A6, A8   E   T  T 
BMW   Alpine, 3, 5, 7, 8 serie   E   T  T 
CHEVROLET   Alero, Blazer, Caprice, Corvette, Corsica   E   T   T  
CHRYSLER  300M, Neon, New Yorker, PT Cruiser, Voyager, Stratus, Saratoga, Vision    E  T   T 
CITROEN   AX, BX, ZX, C3, DS, XM, Berlingo, Dyane, Evation, Millisimme, Saxo, Xsara, Xantia, Visa   E   T   T
DAEWOO  Lanos, Leganza, Matiz, Nubira, Tacuma, Terios   E   T   T 
DAIHATSU   Charade, Sirion, Terius   E   T   T 
FIAT   Bravo/Brava, Marea, Ritmo, Punto, Panda, Tempra, Tipo, Uno   E   T   T 
FORD   Fiesta 89,    E     T
   Cougar, Escort, Focus, Granada, Galaxy, Ka, Mondeo, Orion, Puma, Scorpio, Sierra, Taurus, Taunus, Windstar, Bronco   E   T   T
HONDA   Accord, Civic, Legend, Logo, Prelude, Shuttle, CRV, HRV,   E   T   T 
HYUNDAI  Accent, Atos, Elantra, Pony, Sonata, Scoupe   E   T   T 
ISUZU   Gemeni Trooper  E  T  T
JAGUAR   XJH, XJS, XJ6, Sovereign  E  T  T
JEEP   Wrangler, Cherokee, Grand Cherokee  E  T  T
LADA  1200, 1500, 1510, 1600, Samara, Niva, Eurosamara   E   T  T 
KIA  Pride, Sephira, Wagon  E  T  T
LANCIA   A112, Dedra, Fire, Gamma, Kappa, Lybra, Thema   E   T   T 
LAND ROVER   Discovery, Freelander, Range Rover   E   T   T 
LEXUS  200, 300, 400, RX300   E  T  T 
MAZDA  121, 323, 626, 818, 929, Demio, Familia, Premacy   E   T   T
MERCEDES BENZ  180, 190, 200, 230, 240, 250, 280, 300, 350, 400, 500, A140 160 190, C-, E-, S-class, ML 320   E   T   T
MITSUBISHI  Carisma, Colt, Lancer, Galant, Pajero, Runner, Sigma, Space Wagon, Tredia   E   T   T  
NISSAN   Almera, Bluebird, Cherry, King Cab,Maxima, Micra, Patrol, Primera, Sunny, Terano   E   T   T
OPEL   Ascona, Astra, Calibra, Corsa, Frontera, Kadett, Omega, Rekord, Senator, Sintra, Tigra, Vectra, Zafira   E   T   T 
PEUGEOT  104, 106, 204, 205, 206, 305, 306, 309, 404, 405, 406, 505, 605, 607, 806,  Partner   E   T  T  
PORSCHE   911, 928, 944   E  T   T  
RENAULT   4, 5, 12, 14, 18, 19, 21, 25, Avantime, Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Megane, Safrane, Scenic   E   T   T 
ROVER   200, 416 SiL, 420, 620 Sterling, R75, Range Rover  E   T   T 
SAAB   95, 96, 99, 900, 9000, 93, 95, 95 Wagon  E   T   T 
SEAT   Alhambra, Cordoba, Leon, Ibiza, Toledo, Vario   E   T   T 
SKODA   Fabia, Favorit, Felicia, Octavia   E   T   T 
SUBARU   Columbus, Forester, Impreza, Justy, Legacy, Leone, Super, Trendy   E   T   T 
SUZUKI   Alto, Baleno, Grand Vitare, Jimny, Mr Wagon, Sprint, Swift   E   T   T 
TALBOT-SIMCA  1508, Horizon, Samba, Solare   E   T   T 
TOYOTA   Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, Hiace, Insight, LandCruiser, Previa, Prius, Picnic, Starlet, Tercel, Verso, Yaris   E   T   T
VOLKSWAGEN  1500, Beetle, Bora, Caravelle, Derby, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Santana, Sharan, Vento   E   T  T 
VOLVO   S40/V40, S70/V70, S80, 850, 940-960, 142-145, 240-264, 343-360, 440-480, 740-760   E   T   T     

 LIVSFARA! 
Använd aldrig i bilar med airbag
 (krockkudde) på passagerarplats.
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