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1. Apie šį dokumentą
 PERSPĖJIMAS! Ši naudojimosi instrukcija yra gaminio 

sudedamoji dalis, prisidedanti prie saugaus naudojimo. 
Jos nepaisant galimi sunkūs arba net mirtini sužalojimai. 
Jei yra neaiškumų, gaminio nenaudokite ir iš karto kreipki-
tės į specializuotą pardavėją.

 ► Perskaitykite naudojimosi instrukciją.
 ► Laikykite ją prie gaminio vėlesniam naudojimui.
 ► Perleisdami gaminį tretiesiems asmenims, pridėkite naudojimosi instrukciją.

Kontaktinė informacija
Iškilus klausimų kreipkitės į mus.

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

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

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

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Švedija

?

Nešimo rankena 
Nešimo rankeną galite užfiksuoti trijose padėtyse: A, B ir C:
A – skirta nešti ir vežti automobilyje.
B – vaikui paguldyti.
C – saugiai pastatyti ne automobilyje.

Nešimo rankenos reguliavimas 1

 ► Laikykite nuspaudę abu palenkimo mygtukus.

 ► Nuleiskite nešimo rankeną į norimą padėtį.

 ► Atleiskite palenkimo mygtuką.

 ► Įsitikinkite, kad nešimo rankena užfiksuota.

Sėdynės mažinimo įdėklas
Jei jūsų vaikas dar labai mažas, naudokite sėdynės mažinimo įdėklą.

Sėdynės mažinimo įdėklo įdėjimas 2

 ► Norėdami atsegti diržo sagtį, paspauskite raudoną mygtuką.

 ► Į kūdikio lopšį įdėkite sėdynės mažinimo įdėklą.

 ) Putų paminkštinimu užpildyta dalis turi būti nukreipta žemyn.

 ► Į apatinę sėdynės mažinimo dėklo dalį įverkite pečių diržus.

 ► Įsitikinkite, kad sėdynės mažinimo įdėklas priglunda prie kūdikio lopšio 
atlošo.

Pečių diržai
Teisingai sureguliuota galvos atrama užtikrina optimalią kūdikio lopšyje 
esančio vaiko apsaugą. Galvos atrama sureguliuota teisingai, jei pečių diržų 
iškišimo plyšiai yra maždaug dviejų pirštų atstumu (25 mm) nuo vaiko pečių 
viršaus

Pečių diržų atlaisvinimas 4

 ► Laikykite nuspaudę reguliavimo mygtuką.

 ► Patraukite į priekį abu pečių diržus.

 ► Atleiskite reguliavimo mygtuką.

Pečių diržų reguliavimas 3

 ► Norėdami atsegti diržo sagtį, paspauskite raudoną mygtuką.

 ► Paspauskite pečių diržų atleidimo mygtuką ir jį pastumkite.

 ) Dabar atleidimo mygtukas yra kūdikio lopšio užpakalinėje pusėje.

 ) Pečių diržų iškišimo plyšiai turi būti maždaug dviejų pirštų atstumu (25 mm) 
nuo vaiko pečių viršaus.

 ► Įsitikinkite, kad pečių diržų reguliavimo mygtukas yra užfiksuotas.

Pečių diržų įtempimas 5

 ► Tiesiai ištraukite reguliavimo diržą.

 ) Netraukite reguliavimo diržo aukštyn arba žemyn.

Vaiko prisegimas
 ► Atlaisvinkite pečių diržus. Skaitykite 1 puslapyje esantį skyrių  
„Pečių diržai“. 4

 ► Norėdami atsegti diržo sagtį, paspauskite raudoną mygtuką. 6

 ► Perkelkite diržo sagtį į priekį.

 ► Paguldykite vaiką į kūdikio lopšį.

 ) Venkite storų drabužių po diržu.

 ► Uždėkite pečių diržus ant vaiko pečių.

 PERSPĖJIMAS! Įsitikinkite, kad pečių diržai nėra persisukę ar sukeisti 
vietomis.

 ► Suglauskite abu sagties liežuvėlius.  7

 ► Užfiksuokite sagties liežuvėlius diržo sagtyje.

 ªSagties liežuvėliai girdimai užsifiksuoja.

 ► Tiesiai ištraukite reguliavimo diržą. 5

 ) Netraukite reguliavimo diržo aukštyn arba žemyn.

 ªPečių diržai yra tampriai prigludę prie vaiko kūno.

 PERSPĖJIMAS! Įsitikinkite, kad juosmens diržai juosia kūdikio kirkšnis kaip 
galima žemiau.

Vaiko atsegimas 8

 ► Norėdami atsegti diržo sagtį, paspauskite raudoną mygtuką. 
 ► Iškelkite vaiką.

Širma nuo saulės
Širma nuo saulės saugo vaiko galvą nuo saulės spindulių. Ją galima išskleisti ir 
suskleisti kartu su nešimo rankena.

Širmos nuo saulės nuėmimas 9

 ► Atsekite šonines spaudes.

 ► Nuimkite užlenktą elastinį kraštą.

 ► Abejose nešimo rankenos pusėse atkabinkite užvalkalo kilpas.

 ► Nuimkite širmą nuo saulės.

Širmos nuo saulės prisegimas 10

 ► Kairėje ir dešinėje nešimo rankenos pusėje užkabinkite užvalkalo kilpas.

 ► Ant kūdikio lopšio galvūgalio krašto užkabinkite užlenktą elastinį kraštą.

 ► Pritvirtinkite užlenktą elastinį kraštą šonuose esančiomis spaudėmis.

Akumuliatoriaus įkrovimas 11

 ) Yra tik BABY-SAFE iSENSE.

 PERSPĖJIMAS! Sprogimo ir sužalojimų pavojus. Naudojant netinkamai, 
gali būti sugadintas akumuliatorius. 

 ► Nemerkite akumuliatoriaus į vandenį.
 ► Saugokite akumuliatorių nuo ugnies.
 ► Saugokite akumuliatorių nuo didelės kaitros. Laikykitės rekomenduojamos 
naudojimo ir sandėliavimo temperatūros.

 ► Niekada neišimkite, nemodifikuokite ar nekeiskite akumuliatoriaus. Jis gali 
sprogti ir paskleisti į aplinka nuodingas medžiagas.

 ► Jei akumuliatorius pažeistas, matyti deformacijos ar įtrūkimų požymiai, 
neardykite jo ir nekeiskite jo konstrukcijos.

 ► Jei iš akumuliatoriaus išbėgo elektrolitinis skystis, kaip galėdami stenkitės 
neliesti šio itin ėsdinančio skysčio. Patekus į akis ar ant odos, kreipkitės 
konsultacijos į gydytoją.

Pilnai įkraukite akumuliatorių prieš pirmąjį jo naudojimą. Pirmojo įkrovimo 
metu aktyvuojamos šviesos funkcijos. Akumuliatoriui įkrauti naudokite pride-
dama įkrovimo kabelį. Jis užtikrina, kad akumuliatorius tarnaus nustatytą laiką. 
Akumuliatorių įkraukite 10–40 °C aplinkos temperatūroje. Nekiškite į įkrovimo 
lizdą pašalinių daiktų. Akumuliatorių numatyta įkrauti mažiausiai 500 kartų.

 ► Prijunkite įkrovimo kabelį prie vieno iš dviejų USB-C įkrovimo lizdų .

 ) USB-C įkrovimo lizdas yra ant kiekvieno valdymo elemento.

 PERSPĖJIMAS! Pasmaugimo pavojus. Netieskite įkrovimo kabelio per 
vaiko kėdutę. Tieskite įkrovimo kabelį nukreipdami jį nuo vaiko kėdutės. 

 ► Prijunkite įkrovimo kabelį prie 5 V USB adapterio.

 ª Jei raudonas šviesos diodas šviečia nepertraukiamai, akumuliatorius yra 
įkraunamas.

 ª Jei raudonas šviesos diodas nebešviečia, akumuliatorius yra visiškai 
įkrautas.

 ► Laikykite įkrovimo kabelį kuo toliau nuo vaikų ir jiems nepasiekiamoje vieto-
je (pvz., daiktadėžėje).

 ► Esant žemam akumuliatoriaus įkrovimo lygiui, tuo pat įkraukite jį vėl.

 ) Jūs galite patikrinti įkrovimo lygį. Paspauskite bet kurį mygtuką. Jei tris 
kartus iš lėto sumirksi raudonas šviesos diodas, reiškia, akumuliatoriaus 
įkrovimo lygis yra žemas.

 ) Įkrovimo metu galima naudoti die vidinį apšvietimą, pagalbinę lemputę ir 
apsauginę lemputę.

Vidinis apšvietimas 12

 ) Yra tik BABY-SAFE iSENSE.

 ) BABY-SAFE iSENSE naudojimas skiriasi nuo DUALFIX iSENSE.

Vidinį apšvietimą galima valdyti tiek kairiuoju, tiek dešiniuoju valdymo elementu. 

Be to, galima įjungti uždelstą išjungimą. Jo metu šviesa išsijungs automatiškai 
po kelių minučių.

Šviesos įjungimas ir išjungimas
 ► Trumpai spustelėkite viršutinį mygtuką.

 ªŠviesa įsijungia.

 ► Per kelias minutes dar kartą trumpai spustelėkite viršutinį mygtuką .

 ªŠviesos intensyvumas padidėja.

 ) Šviesos intensyvumą galima padidinti du kartus. Dar kartą paspaudus 
viršutinį mygtuką, šviesa užgęsta.

 ) Kai šviesa įjungta, o jūs po kelių minučių dar kartą paspaudžiate viršutinį 
mygtuką, šviesa užgęsta.

Uždelsto išjungimo įjungimas
 ► Laikykite nuspaudę viršutinį mygtuką, kol šviesa mirktelės vieną kartą.

 ª Įjungtas uždelstas išjungimas.

 ) Po kelių minučių šviesa išsijungs automatiškai.

Pagalbinė ir apsauginė lemputė 13

 ) Yra tik BABY-SAFE iSENSE.

 ) Automatinį režimą galima aktyvuoti po pirmojo įkrovimo.

Pagalbinė lemputė padeda montuojant gaminį. Šviečiant apsauginei lemputei, 
būsite matomi kitų eismo dalyvių. Veikiant jutikliams abi lemputės įsijungia ir 
išsijungia automatiškai. Jutikliai reaguoja į judesį, tamsą ir FLEX BASE iSENSE 
suderinamą pagrindą bei vaikiško vežimėlio SMILE III suderinamą adapterį 
BRITAX RÖMER.

Automatinio režimo įjungimas
 ► Trumpai spustelėkite apatinį mygtuką.

 ªAutomatinis režimas įjungtas.

 ) Jei tvirtinate kūdikio lopšį 3 taškų diržu, automatinį režimą rekomenduoja-
me išjungti.

Rankinis šviesos įjungimas

Pagalbinę ir apsauginę lemputę galite įjungti rankiniu būdu, naudodami tiek 
kairįjį, tiek dešinįjį valdymo elementą. Norint įjungti šviesą rankiniu būdu, turi 
būti aktyvus automatinis režimas. Nukėlus vaiko kėdutę nuo pagrindo ar vai-
kiško vežimėlio, automatinis režimas bus išjungtas.

 ► Trumpai spustelėkite apatinį mygtuką.

 ª Įsijungia apsauginė lemputė.

 ª Įsijungia pagalbinė lemputė.

 ► Dar kartą trumpai spustelėkite apatinį mygtuką.

 ªApsauginė lemputė lieka įjungta.

 ª Išsijungia pagalbinė lemputė.

 ► Dar kartą trumpai spustelėkite apatinį mygtuką.

 ª Išsijungia apsauginė lemputė.

 ª Įsijungia pagalbinė lemputė.

 ► Dar kartą trumpai spustelėkite apatinį mygtuką.

 ªRankinis režimas yra išjungtas.

 ªAutomatinis režimas įjungtas.

Automatinio režimo išjungimas
 ► Dvi sekundes laikykite nuspaudę apatinį mygtuką.

 ªAutomatinis režimas išjungtas.

 ªPagalbinė ir apsauginė lemputė yra išjungtos.

Rankinis pagalbinės ir apsauginės lemputės išjungimas
 ) Žr. „Automatinio režimo išjungimas“.

3. Naudojimo paskirtis
Šis gaminys sukurtas, patikrintas ir aprobuotas pagal Europos vaikų saugos 
įrangos normatyvą R129/03.

Šį gaminį leidžiama naudoti tik vaikui prisegti transporto priemonėje, lėktuve 
arba vaikiškame vežimėlyje.

Pasukta atgal Niekada nenaudoki-
te gaminio pasukto į 

priekį.Ūgis 40–83 cm

Kūno masė daugiausiai 13 kg
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4. Saugos nurodymai
Pažeista vaiko kėdutė kelia sužeidimų pavojų
Įvykus eismo įvykiui, jei greitis susidūrimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, 
vaiko kėdutė tam tikromis aplinkybėmis gali būti apgadinta, net jei apgadi-
nimo požymių aiškiai nesimato. Kitos eismo nelaimės metu galimi sunkūs 
sužalojimai.

 ► Po eismo nelaimės pakeiskite gaminį.
 ► Atiduokite pažeistą gaminį patikrinti (net jei jis nukrito ant grindų).
 ► Reguliariai tikrinkite visas svarbias dalis, ar jos nėra pažeistos. 
 ► Įsitikinkite, kad visos mechaninės konstrukcinės dalys veikia be priekaištų.
 ► Niekada netepkite gaminio dalių tepalu ar alyva.
 ► Pažeistą gaminį tinkamai utilizuokite.

Karštos konstrukcinės dalys kelia nudegimų pavojų
Saulės šviesoje gaminio konstrukcinės dalys gali įkaisti. Vaikų oda yra jautri, 
todėl galima susižeisti.

 ► Kai gaminys nenaudojamas, saugokite jį nuo intensyvios tiesioginės saulės 
šviesos.

Sužalojimų pavojus netinkamai sumontavus
Jei gaminys montuojamas ar naudojamas kitaip nei aprašyta naudojimo ins-
trukcijoje, galimi sunkūs sužalojimai ar net mirtis.

 ► Naudokite tik ant važiavimo kryptimi įrengtos transporto priemonės 
sėdynės.

 ► Atsižvelkite ir į transporto priemonės vadovo nurodymus ir jų laikykitės.

Priekinės oro pagalvės keliamas pavojus susižeisti
Oro pagalvės skirtos suaugusiems sulaikyti. Naudojant priekinę oro pagalvę 
kartu su kūdikio lopšiu, galimi mirtini sužalojimai.

 ► Išjunkite priekinę oro pagalvę.

 ► Atsižvelkite ir į transporto priemonės vadovo nurodymus ir jų laikykitės.

Naudojimo metu kylantis pavojus susižeisti
Transporto priemonėje gali greitai iki pavojingo lygio pakilti temperatūra. Be to, 
gali būti pavojinga išlipti į važiuojamosios dalies pusę.

 ► Niekada nepalikite vaiko transporto priemonėje be priežiūros.
 ► Sėdynės modulį tvirtinkite ir jį iškelkite tik pėsčiųjų tako pusėje.

Nepritvirtintų daiktų keliamas pavojus
Staigiai stabdant ar įvykus eismo nelaimei, nepritvirtinti daiktai ir neprisisegę 
asmenys gali sužaloti bendrakeleivius. 

 ► Niekada nesekite ant kelių laikomo vaiko.
 ► Užfiksuokite transporto priemonės sėdynių atlošus (pvz., užfiksuokite atlen-
kiamą galinę sėdynę).

 ► Pritvirtinkite visus transporto priemonėje esančius (pvz., ant galinės lenty-
nėlės) sunkius arba aštriabriaunius daiktus.

 ► Nestatykite po kojomis daiktų.
 ► Įsitikinkite, kad visi transporto priemonėje esantys asmenys yra prisisegę.
 ► Įsitikinkite, kad automobilyje esantis gaminys visada prisegtas, taip pat ir 
tuomet, kai vaikas nėra vežamas.

Nesant kėdutės užvalkalo kyla pavojus susižeisti
Kėdutės užvalkalas yra vaiko kėdutės sudėtinė saugos dalis. Jei kėdutės 
užvalkalas nenaudojamas, galimi sunkūs ar net mirtini sužalojimai.

 ► Naudokite tik originalius BRITAX RÖMER pakaitinius kėdutės užvalkalus.
 ► Pakaitinių kėdutės užvalkalų galite įsigyti iš specializuoto pardavėjo.

Stuburo sužeidimo pavojus
Kūdikio lopšys nėra skirtas, kad kūdikis jame būtų ilgą laiką. Pusiau gulima 
padėtis kūdikio lopšyje visada apkrauna vaiko stuburą. 

 ► Darykite pertraukas ilgų kelionių metu.
 ► Kaip galima dažniau iškelkite vaiką iš kūdikio lopšio.
 ► Nepalikite vaiko kūdikio lopšyje, kai jis nėra automobilyje.
 ► Naudojant kelio kelioninę sistemą su vaikišku vežimėliu, tinka tik trumpoms 
kelionėms. Ilgesnėms kelionėms su vaikišku vežimėliu rekomenduojame 
naudoti kūdikio nešynę arba sportinio vežimėlio dalį.

Venkite gaminio pažeidimų
 ► Gaminys nėra žaislas.
 ► Pasirūpinkite, kad gaminys nebūtų prispaustas tarp kietų daiktų  
(automobilio durelių, sėdynės bėgelių ir kt.).

 ► Saugokite gaminį nuo: drėgmės, skysčių, dulkių ir druskos rūko.
 ► Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.

Pavojų susižeisti keliantys neleistini pakeitimai
Aprobacija nustos galioti, jei atliksite kokius nors gaminio pakeitimus. Pakei-
timus leidžiama atlikti tik gamintojui. Ant gaminio esantys lipdukai yra svarbi 
gaminio sudedamoji dalis.

 ► Nieko nekeiskite.

 ► Nenuklijuokite lipdukų.

Venkite transporto priemonės pažeidimų
 ► Galima sugadinti jautrią automobilio sėdynių dangą.
 ► Naudokite BRITAX RÖMER vaiko kėdutės patiesalą. Jį galimą įsigyti 
atskirai.

5. Naudojimas transporto  
priemonėje
Pritvirtinkite kūdikio lopšį A diržu 
(Universal Belted)
1. Pasirinkite tinkamą sėdynę

 PERSPĖJIMAS! Atsižvelkite ir laikykitės transporto priemonės naudojimo 
instrukcijos nurodymų.

 PERSPĖJIMAS! Niekada netvirtinkite kūdikio lopšio 2 taškų diržu.
 ) Tinkamomis laikomos transporto priemonės sėdynės, turinčio „i-Size“ 
aprobaciją.

 ) Tinkamomis yra laikomos transporto priemonės sėdynės, turinčios 3 taškų 
diržą, aprobuotą pagal ECE R16 (arba lygiavertį) normatyvą.

 ) Tinkamos naudojimui laikomos tik važiavimo kryptimi įrengtos transporto 
priemonės sėdynės.

 ) Išjungta pasirinktos transporto priemonės sėdynės priekinė oro pagalvė.

2. Kūdikio lopšio padėties nustatymas  14

 ) Kūdikio lopšyje esantis vaikas yra prisegtas. Skaitykite 1 puslapyje esantį 
skyrių „Vaiko prisegimas“.

 ) Pečių diržai yra teisingai sureguliuoti. Skaitykite 1 puslapyje esantį skyrių 
„Pečių diržai“.

 ) Nešimo rankena nustatyta į padėtį „A“. Skaitykite 1 puslapyje esantį skyrių 
„Nešimo rankena“.

 ► Pastatykite kūdikio lopšį ant transporto priemonės sėdynės priešinga 
važiavimui kryptimi.

 ) Vaikas žiūri atgal.

3. Atlošo diržo tvirtinimas  15

 ► Perkiškite transporto priemonės diržą per kūdikio lopšį.
 ► Užfiksuokite sagties liežuvėlį transporto priemonės diržo sagtyje.
 ► Į abu kūdikio lopšio kraštuose esančius tamsiai žalius kreiptuvus įdėkite 
atlošo diržą.

 ) Nepersukite atlošo diržo.
 ► Patraukite už įstrižinio diržo.

 ªAtlošo diržas yra įtemptas.
 ► Patikrinkite transporto priemonės diržo sagties padėtį. Jei transporto prie-
monės diržo sagtis yra tamsiai žaliame diržo kreiptuve arba priešais jį, šios 
sėdynės naudoti negalima. Pasirinkite kitą sėdynę.

 ) Jeigu dvejojate dėl tinkamo sėdynės montavimo, kreipkitės į specializuotą 
pardavėją.

4. Įstrižinio diržo tvirtinimas  16

 ► Traukite įstrižinį diržą už kūdikio lopšio galvūgalio.
 ► Įverkite įstrižinį diržą į šviesiai žalią diržo laikiklį.
 ) Nepersukite įstrižo diržo.
 ► Įtempkite įstrižinį diržą.

Tikrinkite prieš kiekvieną naudojimą
 □Kūdikio lopšys pritvirtintas priešinga važiavimui kryptimi.
 □Esant priekinei oro pagalvei, ji yra išjungta.
 □Kūdikio lopšys pritvirtintas 3 taškų diržu.
 □Atlošo diržas įvertas per abu tamsiai žalius diržo kreiptuvus.
 □ Įstrižinis diržas įvertas per šviesiai žalią diržo laikiklį.
 □Transporto priemonės diržo sagtis nėra nei tamsiai žaliame diržo kreiptuve, 
nei priešais jį.

 □Transporto priemonės saugos diržas yra įtemptas ir nėra persisukęs.
 □Nešimo rankena yra viršutinėje padėtyje „A“.
 □Pečių diržai yra teisingai sureguliuoti.

 □Vaikas yra taisyklingai prisegtas.

Kūdikio lopšio iškėlimas iš transporto 
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 ► Ištraukite įstrižinį diržą iš šviesiai žalio diržo laikiklio.
 ► Atsekite transporto priemonės diržo sagtį.
 ► Ištraukite atlošo diržą iš tamsiai žalių diržo kreiptuvų.

 ªDabar kūdikio lopšį galima nukelti.

 PERSPĖJIMAS! Automobilyje esantis kūdikio lopšys visada turi būti pritvir-
tintas, net jei vaikas nevežamas.

Kūdikio lopšio tvirtinimas su pagrindu B 
(i-Size universal ISOFIX)

 PERSPĖJIMAS! Šis gaminys skirtas naudoti tik su pagrindu FLEX BASE 
iSENSE.

 ► Laikykitės FLEX BASE iSENSE naudojimosi instrukcijos ir sekite jos nuro-
dymais.

 ) Kaip tvirtinti kūdikio lopšį, aprašyta FLEX BASE iSENSE naudojimosi 
instrukcijoje.

6. Naudojimas su vaikišku  
vežimėliu
Šį kūdikio lopšį galima naudoti kaip kelioninę sistemą ant visų vaikiškų veži-
mėlių rėmų, kuriuos leidžiama naudoti su BRITAX RÖMER kūdikio lopšiais. 
Naudojimas leidžiamas tik asmeniniais tikslais.

 ► Vežkite tik vieną vaiką.
 ► Vaikas kūdikio lopšyje visada turi būti prisegtas.
 ► Norėdami pakelti ar pastumti vaikišką vežimėlį, niekada nedarykite to 
laikydami už kūdikio lopšio.

 ► Nenaudokite kartu su kitų vaikiškų vežimėlių rėmais.

Kūdikio lopšio tvirtinimas ant vaikiško 
vežimėlio  18

 ► Atsižvelkite ir į vaikiško vežimėlio naudojimosi instrukcijos nurodymus ir jų 
laikykitės.

 ► Užfiksuokite vaikiško vežimėlio stabdžius.
 ► Pakelkite kūdikio lopšį virš vaikiško vežimėlio priešinga važiavimui kryptimi.

 PERSPĖJIMAS! Niekada nemėginkite tvirtinti kūdikio lopšio ant vaikiško 
vežimėlio važiavimo kryptimi.

 ► Kūdikio lopšio tvirtinimo taškus užmaukite ant abejose pusėse esančių 
tvirtinimo liežuvėlių.

 ªUžsifiksuoja girdimai.
 ► Patikrinkite, ar kūdikio lopšys saugiai užfiksuotas. Pabandykite pakelti kūdi-
kio lopšį. Jei jis neatsijungia nuo vaikiško vežimėlio, reiškia, kūdikio lopšys 
yra saugiai užfiksuotas.

Kūdikio lopšio atsegimas nuo vaikiško 
vežimėlio  19

 ► Atsižvelkite ir į vaikiško vežimėlio naudojimosi instrukcijos nurodymus ir jų 
laikykitės.

 ► Užfiksuokite vaikiško vežimėlio stabdžius.
 ► Įsitikinkite, kad nešimo rankena yra nustatytą į „A“ padėtį. Skaitykite 1 
puslapyje esantį skyrių „Nešimo rankena“.

 ► Patraukite ir laikykite pilką atfiksavimo mygtuką.
 ► Tvirtai suimkite kūdikio lopšį ir atsekite nuo vaikiško vežimėlio.

7. Naudojimas lėktuve
Šį gaminį leidžiama naudoti tik ant lėktuvo keleivio sėdynės, kurią šiuo tikslu 
patvirtino naudoti skrydžio bendrovė.

 ) Tinkama lėktuvo keleivio sėdynė yra nukreipta skrydžio kryptimi.
 ) Tinkamoje lėktuvo keleivio sėdynėje nėra oro pagalvės.

Avarinės evakuacijos atveju
 ► Išimkite vaiką iš kūdikio lopšio.
 ► Sekite skrydžio palydovų nurodymus.

Skrydžio metu
 ► Kaip galima dažniau iškelkite vaiką iš kūdikio lopšio. 
 ) Ne pakilimo ar nusileidimo metu leiskite pailsėti jo stuburui: jaunesniems 
nei 4 mėn. vaikams skrydžio bendrovės kūdikio lopšius.

 ► Įsitikinkite, kad automobilyje esantis gaminys visada prisegtas, taip pat ir 
tuomet, kai vaikas nėra vežamas.

 ► Įsijungus ženklui prisisegti, prisekite vaiką kūdikio lopšyje.

Kūdikio lopšio tvirtinimas lėktuve  20

 ► Pastatykite kūdikio lopšį ant lėktuvo sėdynės priešinga skrydžiui kryptimi.
 ► Įsitikinkite, kad nešimo rankena yra viršutinėje padėtyje „A“.
 ► Į abu tamsiai žalius diržo kreiptuvus įstatykite lėktuvo saugos diržą.
 ► Užsekite lėktuvo saugos diržą.
 ) Laikykitės skrydžio palydovų saugos nurodymų.
 ► Patraukite už saugos diržo galo.

 ª Lėktuvo saugos diržas įtemptas.

 PERSPĖJIMAS! Lėktuvo saugos diržo sagtis jokiu būdu neturi būti nei 
viename tamsiai žaliame diržo kreiptuve. Jeigu taip yra, naudokite diržo trum-
pintuvą, kaip aprašyta toliau.

 ) Diržo trumpintuvo nėra pristatymo komplekte.

1. Diržo trumpintuvo padėties nustatymas  21

 ► Uždėkite diržo trumpintuvą ant lėktuvo saugos diržo su sagties liežuvėliu.

 ) Diržo trumpintuvas turi gulėti šalia kūdikio lopšio. Diržo trumpintuvas neturi 
būti įdėtas į tamsiai žalią diržo kreiptuvą.
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 ► Užkabinkite lėktuvo saugos diržą abejose diržo trumpintuvo pusėse.

 ªDiržo trumpintuvo vidurys ir toliau matosi.

2. Lėktuvo saugos diržo trumpinimas  22

Kartokite toliau nurodytus veiksmus, kol tamsiai žaliame kreiptuve nebebus 
lėktuvo saugos diržo sagties.

 ► Puse apsukimo pasukite diržo trumpintuvą.

 ► Įkabinkite lėktuvo saugos diržą į atvirą diržo trumpintuvo plyšį.

 ª Lėktuvo saugos diržas sutrumpintas.

 ª Lėktuvo saugos diržo spynelė nėra tamsiai žaliame diržo kreiptuve.

8. Valymas ir priežiūra
 ► Medžiagines dalis valykite muiluotu vandeniu.
 ► Nenaudokite ėsdinančių valymo priemonių (pvz., tirpiklių).

Užvalkalo valymas
Užvalkalo nuvilkimas  23

 ► Nuimkite širmą nuo saulės.
 ) 1 puslapis, skyrius „Širma nuo saulės“.

 ► Norėdami atsegti diržo sagtį, paspauskite raudoną mygtuką.
 ► Atsekite pečių paminkščių spaudes.
 ► Traukite užvalkalą nuo galvos atramos į viršų.
 ► Atkabinkite užvalkalą nuo kūdikio lopšio krašto.
 ► Atsargiai nutraukite užvalkalą nuo valdymo elementų (BABY-SAFE iSENSE).

 ► Nuvilkite užvalkalą.

 PERSPĖJIMAS! Niekada nenaudokite gaminio be užvalkalo.

Užvalkalo skalbimas
 ► Laikykitės skalbimo etiketėje pateiktų nurodymų.

Užvalkalo užvilkimas
 ► Atlikite analogiškus veiksmus, tik atbuline seka.

Diržo sagties priežiūra
Purvas ir svetimkūniai gali neigiamai paveikti diržo sagties funkciją. Jei sagties 
liežuvėliai sunkiai lenda arba visai nelenda į diržo sagtį, išvalykite ją.

Diržo sagties išmontavimas  24

 ► Paverskite kūdikio lopšį atgal.

 ► Stumkite diržo sagties metalinę plokštelę per diržui skirtą plyšį.

Diržo sagties priežiūra
 ► Vienai valandai įmerkite diržo sagtį į šiltą vandenį su plovikliu.

 ► Išskalaukite diržo sagtį ir leiskite jai nudžiūti.

Diržo sagties montavimas  25

 ► Stumkite diržo sagties metalinę plokštelę per diržui skirtą plyšį.
 ► Atkreipkite dėmesį į kryptį.

 ► Patikrinkite , ar gerai pritvirtinta, stipriai patraukdami už diržo sagties.

9. Gaminio sandėliavimas
Jei gaminio nenaudojate ilgesnį laiką, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą 
informaciją.

 ► Laikykite gaminį saugioje ir sausoje vietoje.
 ► Laikykitės 20–25 °C sandėliavimo temperatūros. 
 ► Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.
 ► Nelaikykite gaminio prie pat šilumos šaltinių ar tiesioginėje saulės šviesoje.

BABY-SAFE iSENSE papildomai galioja:
 ► Išjunkite automatinį režimą.
 ► Prieš atidėdami ilgesniam laikui, pilnai įkraukite akumuliatorių.

 ► Bent kas 12 mėnesių visiškai įkraukite akumuliatorių.

10. Utilizavimas
Laikykitės savo šalies utilizavimo nuostatų. Neišmontuokite šio gaminio.

BABY-SAFE iSENSE turi būti utilizuojama kaip elektrinės atliekos.


