
2. Produktbeskrivning
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02  USB-C-laddningsanslutning 13  Justeringsknapp

03  Nedre knappen 14  Justeringsrem

04  Röd lysdiod 15  Låstungor
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06  Stolförminskare 17  Lossningsknapp
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09  Mörkgröna bältesstyrningar 20  Solskydd
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11  Bälteslås (röd knapp) 22  Fästpunkter

40 – 83 cm

≤ 13 kg
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BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

1. Om detta dokument
 VARNING! Den här bruksanvisningen är en del av pro-

dukten och bidrar till en säker användning. Underlåtenhet 
att beakta den kan orsaka allvarliga till dödliga personska-
dor. Om något är oklart får produkten inte användas och 
den specialiserade återförsäljaren måste kontaktas ome-
delbart.

 ► Läs bruksanvisningen.
 ► Sparas för framtida referens.
 ► Om produkten överlämnas till tredje part, ska bruksanvisningen följa med 
produkten.

Kontaktuppgifter
Vänd dig till oss om du har frågor.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com
hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany +49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom +44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
211 20 Malmö
Sverige

?

Bärbygel 
Du kan haka fast bärbygeln i tre lägen, A, B och C:

A – För att bära och för transport i bilen.

B – För att lägga i ditt barn.

C – För stabilitet utanför bilen.

Justering av bärbygeln 1

 ► Håll båda vridknapparna intryckta.

 ► Sväng bärbygeln i önskat läge.

 ► Släpp vridknapparna.

 ► Förvissa dig om att bärbygeln har hakats fast.

Stolförminskare
Använd stolförminskaren så länge barnet fortfarande är mycket litet.

Sätt i stolförminskaren 2

 ► Tryck på den röda knappen för att öppna bälteslåset.

 ► Lägg stolförminskaren i babyskyddet.

 ) Den del som är fylld med skumblocken måste vara vänd nedåt.

 ► För in den nedre delen av stolförminskaren under axelremmarna.

 ► Se till att stolförminskaren vilar mot babyskyddets ryggstöd.

Axelremmar
Ett korrekt inställt nackstöd säkerställer optimalt skydd för barnet i babyskyd-
det. Nackstödet är korrekt inställt när axelremmarnas öppningar befinner sig 
ungefär två fingrar (25 mm) under barnets axelhöjd.

Lossa axelremmarna 4

 ► Håll justeringsknappen intryckt.

 ► Dra båda axelremmarna framåt.

 ► Släpp justeringsknappen.

Justera axelremmarna 3

 ► Tryck på den röda knappen för att öppna bälteslåset.

 ► Tryck på axelremmarnas lossningsknapp och justera.

 ) Lossningsknappen befinner sig på babyskyddets baksida.

 ) Axelremmarnas öppningar måste befinna sig ungefär två fingrar (25 mm) 
under barnets axelhöjd.

 ► Förvissa dig om att axelremmarnas justeringsknapp har hakats fast.

Dra åt axelremmarna 5

 ► Dra ut justeringsremmen rakt.

 ) Justeringsremmen får inte dras uppåt eller nedåt.

Spänn fast barnet
 ► Lossa axelremmarna. Se kapitel ”Axelremmar” sidan 1. 4

 ► Tryck på den röda knappen för att öppna bälteslåset. 6

 ► Vik bälteslåset framåt.

 ► Lägg barnet i babyskyddet.

 ) Undvik tjocka kläder under bältet.

 ► Placera axelremmarna över babyns axlar.

 VARNING! Förvissa dig om att axelremmarna inte har vridits eller för-
växlats.

 ► För ihop båda låstungorna .  7

 ► Låt låstungorna hakas fast i bälteslåset .

 ª Låstungorna hakas fast hörbart.

 ► Dra ut justeringsremmen rakt. 5

 ) Justeringsremmen får inte dras uppåt eller nedåt.

 ªAxelremmarna ligger an mot barnets kropp.

 VARNING! Se till att höftbältena är placerade så lågt över barnets ljumskar 
som möjligt.

Spänn loss barnet 8

 ► Tryck på den röda knappen för att öppna bälteslåset. 
 ► Ta ut barnet.

Solskydd
Solskyddet skyddar barnets huvud mot direkt solljus. Det kan fällas upp och 
ned med bärbygeln.

Ta bort solskyddet 9

 ► Lossa tryckknapparna på sidan.

 ► Ta loss den elastiska fållkanten.

 ► Haka av överdragets öglor på båda sidor om bärbygeln.

 ► Haka av solskyddets krokar.

Sätt fast solskyddet 10

 ► Fäst överdragets öglor till vänster och höger om bärbygeln.

 ► Dra den elastiska fållkanten över huvudänden på babyskyddets kant.

 ► Sätt fast den elastiska fållkanten på sidan med hjälp av tryckknapparna.

Ladda batteriet 11

 ) Endast tillgänglig för BABY-SAFE iSENSE.

 VARNING! Risk för explosion och frätskador. Felaktig användning kan 
orsaka skador på batteriet. 

 ► Doppa inte batteriet i vatten.
 ► Håll batteriet borta från eld.
 ► Skydda batteriet mot hög värme. Beakta rekommenderade temperaturer 
för användning och lagring.

 ► Batteriet får aldrig tas bort, modifieras eller bytas ut. Det kan explodera 
och frisätta farliga ämnen.

 ► Om batteriet är skadat, deformerat eller har sprickor får du inte ta isär det 
och inte modifiera dess konstruktion.

 ► Om batteriet läcker elektriskt laddad vätska, undvik varje kontakt med den 
extremt frätande vätskan. Konsultera läkare vid kontakt med ögonen eller 
huden.

Ladda batteriet fullständigt före första användningen. Den första ladd-
ningsprocessen aktiverar ljusfunktionen. Använd den medföljande laddkabeln 
för att ladda batteriet. Detta garanterar batteriets angivna livslängd. Batteriet 
får endast laddas i en omgivningstemperatur från +10 °C till +40 °C. För inte in 
främmande föremål i laddningsuttaget. Batteriet har en livslängd på minst 500 
laddningscykler.

 ► Anslut laddkabeln till en av de två laddningsanslutningarna av typ USB-C .

 ) På varje manöverelement finns en laddningsanslutning av typ USB-C.

 VARNING! Strypningsrisk. Laddkabeln får inte dras över barnstolen. Dra 
laddkabeln bort från barnstolen. 

 ► Anslut laddkabeln till en 5V USB-adapter.

 ªNär den röda lysdioden lyser permanent laddas batteriet.

 ªNär den röda lysdioden inte längre lyser har batteriet laddats fullständigt.

 ► Ta bort laddkabeln och förvara den utom räckhåll för barn (till exempel i 
handskfacket).

 ► Ladda batteriet igen så snart laddningsstatusen är låg.

 ) Du kan kontrollera laddningsstatusen. Tryck på en valfri knapp. När den 
röda lysdioden blinkar långsamt tre gånger är laddningsstatusen låg.

 ) Det är möjligt att använda innerbelysningen, installationsljuset och säker-
hetsljuset under laddningsprocessen.

Innerbelysning 12

 ) Endast tillgänglig för BABY-SAFE iSENSE.

 ) Användningen av BABY-SAFE iSENSE är inte identisk som för DUAL-
FIX iSENSE.

Innerbelysningen kan styras manuellt både via det vänstra och högra          

manöverelementet. Dessutom kan en fördröjd avstängning aktiveras. Härvid 
släcks ljuset automatiskt efter några minuter.

Tända och släcka ljuset
 ► Tryck kort på den övre knappen .

 ª Ljuset tänds.

 ► Tryck åter kort på den övre knappen inom några få minuter.

 ª Ljusstyrkan höjs.

 ) Ljusstyrkan kan höjas två gånger. Genom att åter trycka på den övre knap-
pen släcks ljuset.

 ) Om ljuset är tänt och du efter några få minuter åter trycker på den övre 
knappen släcks ljuset.

Aktivera fördröjd avstängning
 ► Håll övre knappen tryckt till ljuset blinkar en gång.

 ªFördröjd avstängning har aktiverats.

 ) Ljuset släcks automatiskt efter några få minuter.

Installations- och säkerhetsljus 13

 ) Endast tillgänglig för BABY-SAFE iSENSE.

 ) Det automatiska läget kan aktiveras efter första laddningsprocessen.

Installationsljuset underlättar produktens installation. Tack vare säkerhetsljuset 
kan andra trafikanter se dig. Båda lamporna tänds och släcks automatiskt 
med hjälp av sensorer. Sensorerna reagerar på rörelse, mörker och den kom-
patibla stationen FLEX BASE iSENSE samt på kompatibla BRITAX RÖMER 
adapter på barnvagnen SMILE III.

Aktivering av det automatiska läget
 ► Tryck kort på den nedre knappen .

 ªDet automatiska läget har aktiverats.

 ) Om du installerar babyskyddet med 3-punktsbälte rekommenderar vi att du 
inaktiverar det automatiska läget.

Tända ljuset manuellt
Installationsljuset och säkerhetsljuset kan tändas manuellt både via det vänst-
ra och högra manöverelementet. För att kunna tända ljuset manuellt måste det 
automatiska läget vara aktiverat. Så snart du tar bort barnstolen från en station 
eller en barnvagn inaktiveras det automatiska läget.

 ► Tryck kort på den nedre knappen .

 ªSäkerhetsljuset tänds.

 ª Installationsljuset tänds.

 ► Tryck kort på den nedre knappen igen.

 ªSäkerhetsljuset förblir tänt.

 ª Installationsljuset släcks.

 ► Tryck kort på den nedre knappen igen.

 ªSäkerhetsljuset släcks.

 ª Installationsljuset tänds.

 ► Tryck kort på den nedre knappen igen.

 ªDet manuella läget har inaktiverats.

 ªDet automatiska läget har aktiverats.

Inaktivering av det automatiska läget
 ► Håll den nedre knappen tryckt i två sekunder.

 ªDet automatiska läget har inaktiverats.

 ª Installations- och säkerhetsljus har inaktiverats.

Släck installations- och säkerhetsljus manuellt
 ) Se ”Inaktivering av det automatiska läget”.

3. Användningsändamål
Denna produkt är konstruerad, kontrollerad och godkänd i överensstäm-
melse med kraven i den europeiska standarden för barnsäkerhetssys-
tem R129/03.

Denna produkt får endast användas för att säkra ett barn i en bil, på ett flyg-
plan eller på en barnvagn.

Bakåtvänd Använd aldrig produk-
ten framåtvänd.

Kroppslängd 40–83 cm

Kroppsvikt maximalt 13 kg
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4. Säkerhetsinformation
Risk för personskador på grund av skadad barnstol
I händelse av en olycka med en kollisionshastighet på mer än 10 km/h kan 
barnstolen under vissa omständigheter skadas utan att skadan blir omedel-
bart uppenbar. I händelse av en ytterligare olycka kan detta orsaka allvarliga 
personskador.

 ► Byt ut produkten om en olycka har inträffat.
 ► Kontrollera en skadad produkt (även om den fallit ner på golvet/marken).
 ► Kontrollera regelbundet alla viktiga delar med avseende på skador. 
 ► Se till att alla mekaniska komponenter fungerar perfekt.
 ► Smörj eller olja aldrig delar av produkten.
 ► Lämna en skadad produkt till vederbörlig avfallshantering.

Risk för brännskador på grund av varma komponenter
Produktens komponenter kan bli mycket varma på grund av direkt solljus. 
Barns hud är känslig och kan skadas genom detta.

 ► Skydda produkten mot intensivt direkt solljus så länge den inte används.

Risk för personskador på grund av felaktig installation
Om produkten installeras eller används på annat sätt än vad som beskrivs 
i bruksanvisningen kan konsekvensen bli allvarliga eller dödliga personskador.

 ► Får endast användas på ett bilsäte som är vänt i färdriktning.
 ► Anvisningar i bilens instruktionsbok ska beaktas och iakttas.

Risk för personskador på grund av krockkudde framtill
Krockkuddar är utformade som stöd för vuxna. Användningen av en krockkud-
de framtill med ett babyskydd kan leda till dödliga personskador.

 ► Inaktivering av krockkudden framtill.
 ► Anvisningar i bilens instruktionsbok ska beaktas och iakttas.

Risk för personskador under pågående användning
Temperaturen i en bil kan stiga farligt snabbt. Dessutom kan avstigning på 
sidan mot körbanan vara farlig.

 ► Lämna aldrig ett barn utan uppsikt i bilen.
 ► Sätesmodulen får endast sättas fast eller tas loss på sidan mot trottoaren.

Risk för personskador på grund av osäkrade föremål
I händelse av en nödbromsning eller en olycka kan osäkrade föremål och 
personer skada andra passagerare. 

 ► Barn får aldrig säkras i knät genom att hålla fast dem.
 ► Lås ryggstödet på bilsätena (till exempel haka fast fällbara baksäten).
 ► Säkra alla tunga eller vassa föremål i bilen (till exempel på hatthyllan).
 ► Ställ inga föremål i fotutrymmet.
 ► Se till att alla personer i bilen är fastspända.
 ► Se till att produkten alltid är säkrad i bilen, även när inget barn transporteras.

Risk för personskador på grund av saknat sätesöverdrag
Sätesöverdraget hör till barnstolens integrerade säkerhetskomponenter. 
Om sätesöverdraget inte används, kan detta orsaka allvarliga till dödliga 
personskador.

 ► Använd endast original BRITAX RÖMER reservsätesöverdrag.
 ► Reservsätesöverdrag får du hos din specialiserade återförsäljare.

Risk för ryggradsskador
Ett babyskydd är inte avsett för permanent förvaring av en baby. Den halv-
liggande positionen i babyskyddet innebär alltid en belastning för barnets 
ryggrad. 

 ► Gör avbrott under längre bilresor.
 ► Ta ut barnet ur babyskyddet så ofta som möjligt.
 ► Lämna inte barnet i babyskyddet utanför bilen.
 ► Endast lämplig för korta resor som travelsystem med en barnvagn. För 
längre resor med barnvagn rekommenderar vi en babyväska eller en sitt-
vagnstillsats.

Undvik skador på produkten
 ► Produkten är ingen leksak.
 ► Se till att produkten inte kläms fast mellan hårda föremål  
(bildörr, sätesskenor, etc.).

 ► Håll produkten borta från: fukt, väta, vätskor, damm och saltdimma.

 ► Lägg inga tunga föremål på produkten.

Risk för personskador på grund av otillåten modifikation
Godkännandet upphör att gälla så snart du förändrar något på denna produkt. 
Ändringar får endast utföras av tillverkaren. Klistermärkena på produkten är en 

viktig del av produkten.
 ► Utför inga ändringar.
 ► Avlägsna inga klistermärken.

Undvik skador på bilen
 ► Känsliga bilklädslar kan skadas.

 ► Använd underlägg till barnstol från BRITAX RÖMER. Detta kan köpas 
separat.

5. Ska användas i bilen
Säkra babyskyddet med bältet A 
(Universal Belted)

1. Välj en lämplig sittplats

 VARNING! Beakta och iaktta din bils bruksanvisning.

 VARNING! Babyskyddet får aldrig säkras med ett 2-punktsbälte.

 ) Lämpliga är bilsäten med i-Size-godkännande.

 ) Lämpliga är bilsäten med 3-punktsbälten som är godkända enligt ECE R16 
(eller jämförbar standard).

 ) Endast framåtvända bilsäten är godkända för användning.

 ) Krockkudden framtill på det valda bilsätet har inaktiverats.

2. Positionera babyskyddet  14

 ) Barnet är fastspänt i babyskyddet. Se kapitel ”Spänn fast barnet” sidan 1.

 ) Axelremmarna har ställts in korrekt. Se kapitel ”Axelremmar” sidan 1.

 ) Bärbygeln är inställd på position A. Se kapitel ”Bärbygel” sidan 1.

 ► Sätt babyskyddet på bilsätet mot färdriktningen.

 ) Babyn tittar bakåt.

3. Sätt fast midjebältet  15

 ► Dra bilbältet via babyskyddet.

 ► Låt låstungorna hakas fast i bilbälteslåset.

 ► Lägg in midjebältet i de mörkgröna bältesstyrningarna på båda sidor om 
babyskyddets kant.

 ) Midjebältet får inte vridas eller förväxlas.

 ► Dra i diagonalbältet.

 ªMidjebältet har dragits åt.

 ► Kontrollera bilbälteslåsets läge. Om bilbälteslåset befinner sig i eller framför 
den mörkgröna bältesstyrningen har denna sittplats inte godkänts. Välj en 
annan sittplats.

 ) Kontakta din specialiserade återförsäljare om du är osäker på hur sätet ska 
monteras korrekt.

4. Sätt fast diagonalbältet  16

 ► Dra diagonalbältet bakom babyskyddets huvudände.

 ► För in diagonalbältet i det ljusgröna bältesfästet.

 ) Diagonalbältet får inte vridas.

 ► Dra åt diagonalbältet.

Kontrollera före varje användning

 □Babyskyddet har säkrats mot färdriktningen.

 □Vid befintlig krockkudde framtill har denna inaktiverats.

 □Babyskyddet har säkrats med ett 3-punktsbälte.

 □Midjebältet har dragits igenom de båda mörkgröna bältesstyrningarna.

 □Diagonalbältet har dragits igenom det ljusgröna bältesfästet.

 □Bilbälteslåset ligger varken i eller framför den mörkgröna bältesstyrningen.

 □Bilbältet är hårt åtdraget och inte vridet.

 □Bärbygeln befinner sig i det övre läget A.

 □Axelremmarna har ställts in rätt.

 □Barnet är korrekt fastspänt.

Ta ut babyskyddet ur bilen  17

 ► Ta ut diagonalbältet ur det ljusgröna bältesfästet.

 ► Öppna bilbälteslåset.

 ► Ta ut midjebältet ur den mörkgröna bältesstyrningen.

 ªBabyskyddet kan nu tas av.

 VARNING! Se till att babyskyddet alltid är säkrat i bilen, även när inget 
barn transporteras.

Säkra babyskyddet med basstation B 
(i-Size universal ISOFIX)

 VARNING! Denna produkt är endast godkänd för användning med bassta-
tionen FLEX BASE iSENSE.

 ► Beakta och iaktta bruksanvisningen till FLEX BASE iSENSE.

 ) I bruksanvisningen till FLEX BASE iSENSE beskrivs hur man säkrar ba-
byskyddet.

6. Användning med barnvagn
Detta babyskydd kan användas som resesystem på alla barnvagnsramar 
som är godkända för BRITAX RÖMER babyskydd. Endast privat användning 
är tillåten.

 ► Transportera endast ett barn.

 ► Se till att barnet alltid är fastspänt i babyskyddet.

 ► Ta aldrig i babyskyddet för att lyfta eller skjuta barnvagnen.

 ► Får inte användas tillsammans med andra barnvagnsunderreden.

Säkra babyskyddet på barnvagnen  18

 ► Beakta och iaktta barnvagnens bruksanvisning.

 ► Haka fast barnvagnens broms.

 ► Placera babyskyddet över barnvagnen mot färdriktningen.

 VARNING! Försök aldrig fästa babyskyddet på barnvagnen i färd riktning.

 ► Haka fast babyskyddets fästpunkter på fästtungorna på båda sidorna.

 ªHakas fast hörbart.

 ► Kontrollera om babyskyddet har hakats fast ordentligt. Försök att lyfta ba-
byskyddet. Om den inte lossnar från barnvagnen har babyskyddet hakats 
fast ordentligt.

Lossa babyskyddet från barnvagnen  19

 ► Beakta och iaktta barnvagnens bruksanvisning.

 ► Haka fast barnvagnens broms.

 ► Förvissa dig om att bärbygeln har ställts in på position A. Se kapitel ”Bär-
bygel” sidan 1.

 ► Dra och håll den gråa frigöringsknappen.

 ► Håll fast babyskyddet ordentligt och lossa det från barnvagnen.

7. Användning i flygplan
Denna produkt får endast användas på ett flygplans passagerarsäte som har 
godkänts för detta ändamål av flygbolaget.

 ) Ett lämpligt passagerarsäte i ett flygplan pekar i flygriktning.
 ) Ett lämpligt passagerarsäte i ett flygplan har ingen krockkudde.

I händelse av en nödevakuering
 ► Ta ut barnet ur babyskyddet.
 ► Iaktta flygpersonalens instruktioner.

Under flygning
 ► Ta ut barnet ur babyskyddet så ofta som möjligt. 
 ) Avlasta barnets ryggrad med undantag av vid start och landning: använd 
flygbolagets babysängar för barn under 4 månader.

 ► Se till att produkten alltid är säkrad på flygplanet, även när inget barn 
transporteras.

 ► Säkra barnet i babyskyddet när säkerhetsbältetecknet tänds.

Säkra babyskyddet i flygplanet  20

 ► Sätt babyskyddet på flygplanets passagerarsäte mot färdriktningen.

 ► Förvissa dig om att bärbygeln befinner sig i det övre läget A.

 ► Lägg flygplansbältet i de båda mörkgröna bältesstyrningarna.

 ► Stäng flygplansbältet.

 ) Beakta flygbolagets säkerhetsinstruktion.

 ► Dra i säkerhetsbältets bältesände.

 ªFlygplansbältet har dragits åt.

 VARNING! Flygplansbältets lås får under inga omständigheter ligga i en av 
de mörkgröna bältesstyrningarna. Om så är fallet använd justeringsclipset till 
säkerhetsbältet enligt beskrivningen nedan.

 ) Justeringsclipset till säkerhetsbältet ingår inte i leveransen.

1. Positionera justeringsclipset till säkerhetsbältet  21

 ► Lägg justeringsclipset till säkerhetsbältet på flygplansbältet med låstungan.

 ) Justeringsclipset till säkerhetsbältet måste ligga vid sidan om babyskyd-
det. Justeringsclipset till säkerhetsbältet får inte ligga i den mörkgröna 
bältesstyrningen.

 ► Häng fast flygplansbältet på båda sidorna av justeringsclipset till säker-
hetsbältet.

 ªMitten på justeringsclipset till säkerhetsbältet syns fortfarande.

2. Korta flygplansbältet.  22

Upprepa följande steg tills flygplansbältets lås inte längre ligger i den mörkgrö-
na bältesstyrningen.

 ► Vrid justeringsclipset till säkerhetsbältet ett halvt varv.

 ► Häng fast flygplansbältet i öppningen på justeringsclipset till säkerhetsbältet.

 ªFlygplansbältet har kortats.

 ªFlygplansbältets lås ligger inte i den mörkgröna bältesstyrningen.

8. Rengöring och skötsel
 ► Rengör plastdelar med en tvållösning.

 ► Använd inga skarpa rengöringsmedel (såsom till exempel lösningsmedel).

Rengör överdraget
Dra av överdraget  23

 ► Ta bort solskyddet.
 ) Kapitel ”solskydd” sidan 1.

 ► Tryck på den röda knappen för att öppna bälteslåset.
 ► Lossa tryckknapparna på axelvaddarna.
 ► Dra av överdraget uppåt från nackstödet.
 ► Lossa överdraget från babyskyddets kant.
 ► Lossa överdraget försiktigt från manöverelementen (BABY-SAFE iSENSE).
 ► Ta av överdraget.

 VARNING! Använd aldrig produkten utan överdrag.

Tvätta överdraget
 ► Beakta uppgifterna på tvättetiketten.

Dra på överdraget
 ► Följdriktigt i omvänd ordningsföljd.

Skötsel av bälteslåset
Smuts och främmande föremål kan påverka bälteslåsets funktion negativt. 
Underhåll bälteslåset om det är svårt eller omöjligt att haka fast låstungorna 
i bälteslåset.

Demontera bälteslåset  24

 ► Tippa babyskyddet bakåt.

 ► För bälteslåsets metallplatta på högkant genom bältesöppningen.

Skötsel av bälteslåset
 ► Lägg bälteslåset en timme i varmt vatten med diskmedel.

 ► Skölj av bälteslåset och låt det torka.

Montera bälteslåset  25

 ► För bälteslåsets metallplatta på högkant genom bältesöppningen.

 ► Beakta riktningen.

 ► Kontrollera fastsättningen genom att dra hårt i bälteslåset.

9. Mellanlagring av produkten
Såvida du inte använder produkten en längre tid ska följande information beaktas.

 ► Förvara produkten på en säker och torr plats.
 ► Iaktta en lagringstemperatur på mellan 20 °C och 25 °C. 
 ► Lägg inga tunga föremål på produkten.
 ► Produkten får inte förvaras direkt bredvid värmekällor eller i direkt solljus.

För BABY-SAFE iSENSE gäller dessutom:
 ► Inaktivering av det automatiska läget.
 ► Ladda batteriet fullständigt före mellanlagring.
 ► Ladda batteriet fullständigt med ett intervall på minst 12 månader.

10. Avfallshantering
Beakta bestämmelserna om avfallshantering i ditt land. Demontera inte denna 
produkt.

BABY-SAFE iSENSE ska lämnas till avfallshantering som elektroniskt avfall.
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