
Montera Crossit på samma sätt i baksätet 
som i framsätet. !

Axelbanden kan också låsas utan att banden 
korsas. Vid val av denna montering rekom-
menderas att ett bröstlås monteras för att 
undvika att axelbanden glider ner över axeln.

! Ha alltid ett säkerhetsbälte 
utanpå ett positioneringsbälte!

Crossitbältet

Crossit artikelnr 40000

Extra tillbehör

Sittdyna artikelnr 40001

Bröstlås artikelnr 40123 Höftband artikelnr 40002 

CROSSIT är en universell bälteslösning ut-
vecklad för alla er som kör i taxi, färdtjänstfor-
don, skolbussar och andra fordonstyper.    

Med Crossit monterad i ditt fordon finns 
alltid en bälteslösning monterad och klar att 
använda när en passagerare behöver extra 
stöd eller fixering, oavsett om det gäller ett 
barn eller en vuxen.

Crossit är ett smidigt bältesalternativ som är 
integrerat med bilsätet: det behöver alltså 
inte flyttas och hindrar inte andra passage-
rare från att sitta bekvämt.  

Crossit monteras utan påverkan på fordonet 
och kan användas i olika typer av säten och 
stolar. Lösningen kräver att sätet eller stolen 
har en öppning mellan sits och rygg (t.ex. 
rullstolar och fåtöljer). Crossit kan monteras i 
både fram- och baksäte utan problem.

Crossit är CE märkt.

Självklart skall fordonets 
säkerhetsbälte alltid användas.

Careva Systems AB  Theres Svenssons gata 10, 
S-417 55 Göteborg, info@careva.se, 
tel +46 70 33 40 300  www.careva.se

Crossit
en universell bälteslösning

Monteringsanvisning

!

Alternativ användningMontering utan bilkudde i baksätet

folder.indd   1 2010-05-28   02.03



Fatta den nedre svarta plattan (saknar logo-
type) och skjut den genom öppningen mellan 
sits och rygg. 

Detta är ofta ett trångt mellanrum men den 
svarta plattan och de långa banden skall föras 
igenom öppningen till baksidan av bilstolen. 

3

Observera  att de 
korta banden skall 
vara kvar på fram-
sidan av bilstolen.

Dra igenom bältesbanden i hela dess längd. 
Montera sedan bältesbanden i den övre 
svarta plattan som bilden visar.

4

Fixera bältet ordentligt kring ryggstödet 
genom att dra hårt i båda banden samtidigt. 

OBS! Se till att den nedre svarta plattan placeras 
i nederkant på ryggstödet. Dra åt båda banden så 
att bältet sitter ordentligt fast runt sätesryggen.

5

Montera slutligen de svarta omtagen kring 
båda banden för att undvika lösa bältesband.6

Lossa de båda svarta plattorna från skivan  
som de varit monterade på. Trä den översta 
plattan (försedd med logotype) över nack-
stödet. OBS! Se till att det gula bandet ligger 
framför infästningarna till nackstödet.

Monteringsanvisning

1

Ta bort de klämmor och omtag som fäster 
bältesbanden.2

Placera Crossit sittdyna ovanpå bilkudden 
(med antihalk-materialet mot bilkudden för 
att förhindra glidning). Sittdynan kan om så 
önskas monteras fast i de längsgående bäl-
tesbanden, se bild.

Barn med bilkudde/bilstol, monterat i framsätet

7

Sittdynan är försedd med bältesband som an-
vänds i de fall barnet kräver fixering av höfter 
och eventuellt också fixering över låren.

Lossa omtagen för axelbanden och anpassa 
höjden till barnets storlek. Axelbanden skall 
utgå strax ovanför axeln och korsas över 
bröstkorgen.

Barn med bilkudde/bilstol och sittdyna, forts.

8

Lås fast de korsade axelbanden i det lås som 
har samma markering som markeringen på 
axelbandet (1 gul träns).

9

Korsa banden från sittdynan över låren och 
lås fast dem i de lediga låsen på vardera sida.10
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