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1. O tem dokumentu
 OPOZORILO! Ta navodila za uporabo so sestavni del 

izdelka in pomagajo pri varni uporabi izdelka. Če navodil 
ne upoštevate, lahko obstaja nevarnost hudih poškodb, 
tudi s smrtnim izidom. Če karkoli ni jasno, izdelka ne 
uporabljajte in takoj stopite v stik s specializiranim 
prodajalcem.

 ► Preberite navodila za uporabo.
 ► Shranite jih na izdelku, da bodo po potrebi pri roki.
 ► Če izdelek izročite drugim uporabnikom, priložite tudi navodila za uporabo.

Kontaktni podatki
Če imate vprašanja, stopite v stik z nami.

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

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

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

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

?

2. Opis izdelka

01  Blažilni lok 11  Tipki na oporni nogi
02  Tipka za prestavitev 12  Oporna noga
03  Zanka 13  Rdeč indikator odpiranja
04  Zaklepni ročici ISOFIX 14  Tipka za sprostitev
05  Rdeča tipka za zaklep 15  Predal za shranjevanje navodil
06  Tipka za sprostitev 16  Rdeč indikator vrtenja
07  Nastavka za vstavljanje 17  Tipka za vrtenje
08  Pritrdilna točka ISOFIX 18  Vrtljivi krožnik
09  Rdeč indikator opore 19  Tipka za nagib
10  Pokrov za baterijo

Funkcija za vstopanje in izstopanje
Ta funkcija olajša vstopanje in izstopanje. To funkcijo uporabljajte samo, 
ko je vozilo parkirano.

Upravljanje 1  

 ► Pritisnite tipko za vrtenje.

 ► Zavrtite modul sedeža.

 ► Otroka položite v sedež ali ga vzemite iz sedeža v skladu z navodili za 
uporabo modula sedeža.

 ► Modul sedeža zavrtite nazaj.

 ªVrtljivi krožnik slišno zaskoči.

 ªRdeč indikator vrtenja ni več viden.

 ► Preverite, ali je vrtljivi krožnik varno zaskočil. Poskusite zavrteti modul 
sedeža. Če modula sedeža ne morete več zavrteti, je vrtljivi krožnik varno 
zaskočil.

Smer vožnje
Z uporabo podstavka lahko modul sedeža zavarujete v nasprotni smeri vožnje 
(A) ali v smeri vožnje (B). V smeri vožnje (B) je sedež mogoče zavarovati samo 
z moduli sedeža DUALFIX iSENSE in DUALFIX 3 i-SIZE. Da boste te module 
sedežev lahko uporabljali v smeri vožnje, morate sprostiti blokado vrtenja. 
Najdete jo na spodnji strani podstavka. 

Sprostitev blokade vrtenja 2  
 ► Drsnik potisnite na sredino.

 ªVrtljivi krožnik lahko zavrtite za 360°.

Upravljanje 3  
 ► Pritisnite tipko za vrtenje.

 ► Modul sedeža zavrtite v želeno smer.

 OPOZORILO! BABY-SAFE iSENSE in BABY-SAFE 3 i-SIZE uporabljajte 
samo nasproti smeri vožnje.

 OPOZORILO! DUALFIX iSENSE in DUALFIX 3 i-SIZE uporabljajte nasproti 
smeri vožnje ali v smeri vožnje, ko je otrok starejši od 15 mesecev.

 ªVrtljivi krožnik slišno zaskoči.

 ªRdeč indikator vrtenja ni več viden.

 ► Preverite, ali je vrtljivi krožnik varno zaskočil.

 ) Če modula sedeža ne morete več zavrteti, je vrtljivi krožnik varno zaskočil.

Zvočna podpora 4  
Senzorji v oporni nogi pomagajo pri pravilni montaži. Senzorji preverjajo, ali je 
oporna noga do konca odprta, izvlečena in stoji na podu vozila.

Vklop zvočne podpore
 ) Potrebno le pred prvo uporabo.
 ► Odstranite folijo.

 ªVklopi se opozorilni zvok.

 PREVIDNO! Redno preverjajte baterijo. Če signala ne zaslišite, je baterija 
morda prazna.

Zamenjava baterije 5  
 ► Odvijte vijak.

 ► Pokrov pritiskajte navzdol in ga potisnite vstran.

 OPOZORILO! Izrabljeno baterijo vzemite ven in jo odstranite v skladu 
s poglavjem »Odstranjevanje«, glejte stran 2. Baterijo hranite izven dosega 
otrok. Uporabite samo novo baterijo tipa RC 2032. Upoštevajte položaj 
polov. Ne uporabljajte baterije, ki ni tesna ali je razpokana. Baterije ne 
izpostavljajte veliki vročini ali ognju, saj se lahko baterija razpoči ali eksplodira. 
Ne uporabljajte baterije za ponovno polnjenje. Upoštevajte varnostne napotke 
na embalaži baterije.

 ► Zaprite pokrov.

 ► Privijte vijak.

3. Namen uporabe 6  
Ta izdelek je zasnovan, preizkušen in odobren v skladu z zahtevami 
evropskega standarda za otroške varnostne naprave UN ECE R129/03.

FLEX BASE iSENSE je podstavek. Uporablja se samo za namestitev in 
zavarovanje enega izmed naslednjih modulov sedeža v vozilu. Na tem 
podstavku je prepovedano uporabljati druge izdelke.

BABY-SAFE iSENSE & BABY-SAFE 3 i-SIZE:

Nasproti smeri vožnje Izdelka nikoli ne 
uporabljajte v smeri 

vožnje.Telesna višina 40–83 cm

Telesna teža največ 13 kg

DUALFIX iSENSE & DUALFIX 3 i-SIZE:

Nasproti smeri vožnje V smeri vožnje

Telesna višina 61–105 cm 76–105 cm

Telesna teža največ 18 kg

4. Varnostni napotki
Nevarnost poškodb zaradi poškodovanega otroškega 
sedeža
Pri nesreči s hitrostjo naleta več kot 10 km/h se lahko podstavek in modul 
sedeža poškodujeta, tudi če škoda ni neposredno vidna. V naslednji nesreči 
obstaja nevarnost hudih poškodb.

 ► Zamenjajte izdelek, ki je bil udeležen v prometni nesreči.
 ► Poškodovan izdelek dajte pregledati (tudi če je padel na tla).
 ► Redno preverjajte, ali je kateri od pomembnih delov poškodovan. 
 ► Preverite, ali vsi mehanski sestavni deli delujejo neoporečno.
 ► Delov izdelka ne mažite in ne oljite.
 ► Poškodovan izdelek ustrezno odstranite.

Nevarnost opeklin zaradi vročih sestavnih delov
Sestavni deli izdelka se lahko zaradi sončnega sevanja segrejejo. Otroška koža 
je občutljiva in se lahko poškoduje.

 ► Ko izdelka ne uporabljate, ga zaščitite pred neposrednim sončnim 
sevanjem.

Nevarnost poškodb zaradi napačne namestitve
Če izdelek namestite ali uporabljate drugače, kot je opisano v navodilih za 
uporabo, obstaja nevarnost hudih poškodb in poškodb s smrtnim izidom.

 ► Uporabljajte ga samo na sedežu vozila, ki gleda v smeri vožnje.
 ► Upoštevajte in sledite navodilom iz priročnika vozila.

Nevarnost poškodb zaradi sprednje zračne blazine
Zračne blazine so zasnovane za zaščito odraslih oseb. Če je otroški sedež 
preblizu sprednje zračne blazine, obstaja nevarnost lažjih do hudih telesnih 
poškodb.

 ► Pri uporabi nasproti smeri vožnje izklopite sprednjo zračno blazino.

 ► Če otroški sedež uporabljate na sovoznikovem sedežu, sovoznikov sedež 
potisnite nazaj.

 ► Če otroški sedež uporabljate v drugi ali tretji vrsti sedežev, sprednji sedež 
potisnite naprej.

 ► Upoštevajte in sledite navodilom iz priročnika vozila.

Nevarnost poškodb med uporabo
V vozilu lahko temperatura hitro nevarno naraste. Nevarno je lahko tudi 
izstopanje na strani vozila ob cestišču.

 ► Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora v vozilu.
 ► Modul sedeža namestite v vozilo ali odstranite iz vozila samo na strani ob 
pločniku.

 ► Otrok mora v vozilo vstopiti ali iz vozila izstopiti samo s strani vozila ob 
pločniku.

 ► Na dolgih vožnjah načrtujte redne postanke, da se bo otrok lahko razgibal 
in igral.

Nevarnost poškodb, ker predmeti niso zavarovani
Pri zaviranju v sili ali v primeru nesreče lahko nezavarovani predmeti in osebe 
poškodujejo druge osebe v vozilu. 

 ► Otroka ne smete nikoli le držati v svojem naročju.
 ► Blokirajte naslonjala sedežev vozila (npr. zložljivi zadnji sedeži).
 ► Zavarujte vse težke ali ostre predmete v vozilu (npr. na zadnji polici).
 ► Predmetov ne odlagajte v prostoru za noge.
 ► Preverite, ali so vse osebe v vozilu pripete.
 ► Preverite, ali je izdelek v avtomobilu vedno zavarovan, tudi ko ne prevažate 
otroka.
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5. Uporaba v vozilu
Zavarovanje podstavka
1. Izbiranje primernega sedeža

 OPOZORILO! Upoštevajte in sledite napotkom iz navodil za uporabo 
vozila.

 ) Primerni so sedeži vozila v skladu s pravilnikom i-Size.

 ) Primerni so sedeži vozila s pritrdilno točko ISOFIX, ki smo jih preverili in 
odobrili. Navedeni so na našem seznamu tipov, ki je na voljo na spletnem 
mestu www.britax-roemer.com 

 ) Za uporabo so odobreni samo sedeži vozila, ki gledajo v smeri vožnje.

2. Pozicioniranje podstavka 7  
 ► Odprite oporno nogo.

 ► Podstavek položite na sedež vozila.

3. Nastavljanje blažilnega loka 8  
 ► Tipko za prestavitev držite pritisnjeno.

 ► Blažilni lok prilagodite naslonjalu sedeža vozila.

 ► Spustite tipko za prestavitev.

 ªBlažilni lok slišno zaskoči.

 ► Preverite, ali je blažilni lok varno zaskočil.

 ) Če blažilnega loka ne morete več prestaviti, je blažilni lok varno zaskočil.

4. Preverjanje ISOFIX 9  
 ► Preverite, ali sta zaklepni ročici ISOFIX odprti.

 ) Zaklepni ročici ISOFIX sta odprti, če zelena površina več ni vidna.

 ► Če sta zaklepni ročici ISOFIX zaprti, pritisnite tipko za zaklep in tipko za 
sprostitev skupaj.

5. Pritrditev ISOFIX 10  
 ► Vstavite nastavka za vstavljanje.

 ) Nastavka za vstavljanje olajšata pritrditev zaklepnih ročic ISOFIX na 
pritrdilnih točkah ISOFIX v vozilu.

 ► Povlecite za sivo zanko.

 ªZaklepni ročici ISOFIX sta do konca izvlečeni.

 ► Obe zaklepni ročici ISOFIX potisnite v nastavka za vstavljanje in ju pritrdite 
na pritrdilnih točkah ISOFIX.

 ªZaklepni ročici ISOFIX slišno zaskočita.

 ªZelena površina je vidna na obeh zaklepnih ročicah ISOFIX.

 ª ISOFIX je nameščen.

 ► Podstavek potisnite čim bolj ob naslonjalo sedeža vozila.

Nevarnost poškodb hrbtenice
Lupinica ni predvidena za dolgotrajno ležanje otroka v njej. V lupinici je 
otrokova hrbtenica v polležečem položaju vedno pod obremenitvijo. 

 ► Med daljšimi vožnjami naredite postanke.
 ► Otroka čim pogosteje vzemite iz lupinice.
 ► Otrok naj ne leži v lupinici, ko ni v avtu.

Nevarnost poškodb, ker otrok ni zavarovan
Če otrok skuša odpeti zaponko varnostnega pasu vozila, obstaja zaradi 
zaviranja v sili ali v primeru nesreče nevarnost hudih poškodb, tudi s smrtim 
izidom.

 ► Varno zaustavite, ko je to možno. 
 ► Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen.
 ► Preverite, ali je otrok pravilno zavarovan.
 ► Otroku razložite posledice in nevarnosti.

Preprečevanje poškodb na izdelku
 ► Izdelka nikoli ne uporabljajte prosto stoječe, tudi ne za preizkušanje.
 ► Izdelek ni igrača.
 ► Pazite, da izdelek ne bo zagozden med trdimi premeti 
(avtomobilskimi vrati, vodili sedeža itd.).

 ► Izdelka ne izpostavljajte: vlagi, mokroti, tekočinam, prahu in slani meglici.
 ► Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

Nevarnost poškodb zaradi nedovoljenih sprememb
Dovoljenje preneha veljati, če izdelek kakorkoli spremenite. Spremembe 
sme izvajati samo proizvajalec. Nalepke na izdelku so pomemben sestavni 
del izdelka.

 ► Ne izvajajte sprememb.

 ► Nalepke ne odstranjujte.

Preprečevanje poškodb vozila
 ► Občutljive prevleke sedežev vozila se lahko poškodujejo.
 ► Uporabite podlogo za otroški sedež BRITAX RÖMER. Na voljo je ločeno.

6. Preverjanje pritrditve ISOFIX 11  
 ► Preverite, ali sta zaklepni ročici ISOFIX na obeh straneh povezani 
s pritrdilnima točkama ISOFIX. Povlecite za podstavek. Če se nobena 
zaklepna ročica ISOFIX ne sprosti, sta obe varno priključeni na vozilo.

 ªZelena površina je vidna na obeh zaklepnih ročicah ISOFIX.
 ª ISOFIX je nameščen.

7. Nastavljanje oporne noge 12  
 ► Preverite, ali je zvočna podpora aktivna. Če opozorilnega zvoka ne slišite, 
preverite napolnjenost baterije. Če je potrebno, zamenjajte baterijo. 
Glejte poglavje »Zvočna podpora« na strani 1.

 ► Oporno nogo do konca odprite vstran od podstavka.

 ªOporna noga slišno zaskoči.

 ªRdeč indikator odpiranja ni več viden.

 ► Tipki na oporni nogi držite pritisnjeni.

 ► Oporno nogo izvlecite do poda vozila.

 OPOZORILO! Oporne noge ne podlagajte s predmeti.

 ªRdeč indikator opore ni več viden.

 ªOpozorilnega zvoka več ne slišite.

 ªSpodnja stran podstavka je na sedalu sedeža vozila.

Zavarovanje modula sedeža na podstavku

1. Zavarovanje modula 13  

 OPOZORILO! Modulov sedeža BABY-SAFE iSENSE in BABY-
SAFE 3 i-SIZE ne uporabljajte obrnjene naprej.

 OPOZORILO! Pri uporabi nasproti smeri vožnje izklopite sprednjo zračno 
blazino.

 ► Preverite, ali na podstavku ni tujkov.

 ► Pri lupinicah preverite, ali je ročaj v zgornjem položaju A in je otrok varno 
zavarovan v lupinici.

 ► Upoštevajte izravnavo vrtljivega krožnika na podstavku.

 ) Vsak modul sedeža je mogoče na vrtljivi krožnik namestiti samo v določeni 
smeri. Hrbtna stran modula sedeža mora gledati k tipki za sprostitev.

 ► Modul sedeža mora zaskočiti na podstavku.

 ªModul sedeža slišno zaskoči.

 ► Preverite, ali je modul sedeža varno zaskočil.

 ) Poskušajte dvigniti modul sedeža. Če modula sedeža ne morete dvigniti 
s podstavka, je modul sedeža zaskočil.

2. Nastavljanje kota nagiba 14

Na tem podstavku lahko nastavite nagib modula sedeža. Tako lahko izravnate 
različne kote sedeža vozila.

 ) V kombinaciji z moduli sedeža DUALFIX iSENSE in DUALFIX 3 i-SIZE velja 
naslednje: na določenih sedežih vozila ni mogoče nastaviti vseh možnih 
kotov nagiba.

 ► Tipko za nagib držite pritisnjeno.

 ► Modul sedeža nagnite v želeni položaj.

 ► Spustite tipko za nagib.

 ªPoložaj slišno zaskoči.

 ► Preverite, ali je funkcija nagiba varno zaskočila.

 ) Če modula sedeža ne morete več nagniti, je funkcija nagiba varno zaskočila.

Preverjanje pred vsako uporabo
 □ Zelena površina je vidna na obeh zaklepnih ročicah ISOFIX.

 □ Rdeč indikator odpiranja ni viden.

 □ Rdeč indikator opore ni viden.

 □ Oporna noga nalega neposredno na pod vozila.

 □ Opozorilnega zvoka ne slišite.

 □ Spodnja stran podstavka je na sedalu sedeža vozila.

 □ Rdeč indikator vrtenja ni viden.

 □ Modul sedeža je varno pritrjen na podstavek.

 □ Ramenska pasova sta pravilno nastavljena.

 □ Otrok je pravilno napet.

Dodatna pravila pri uporabi lupinice
 □ Lupinica je nameščena nasproti smeri vožnje.

 □ Če je vgrajena sprednja zračna blazina, je izklopljena.

 □ Ročaj je v zgornjem položaju A.
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16 Sprostitev modula sedeža s podstavka 15  
 ► Pri lupinicah preverite, ali je ročaj v zgornjem položaju A in je otrok varno 
zavarovan v lupinici.

 ► Pritisnite tipko za sprostitev.

 ► Primite in dvignite modul sedeža.

 ► Modul sedeža vzemite iz vozila.

Sprostitev podstavka 16  
 ► Na obeh zaklepnih ročicah ISOFIX pritisnite tipko za zaklep in tipko za 
sprostitev skupaj.

 ªZaklepni ročici sta sproščeni.

 ► Zaklepni ročici ISOFIX potisnite v podstavek.

 ► Podstavek vzemite iz vozila.

6. Čiščenje in nega
 ► Plastične sestavne dele očistite z milnico.

 ► Ne uporabljajte močnih čistil (npr. topil).

7. Začasno shranjevanje izdelka
Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, upoštevajte naslednje informacije.

 ► Izdelek shranite na varnem in suhem mestu.

 ► Temperatura v prostoru mora biti med 20 in 25 °C. 

 ► Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

 ► Izdelka ne hranite neposredno ob virih toplote ali na neposredni sončni 
svetlobi.

 ► Izklopite zvočno podporo.

 ► Zaprite oporno nogo.

 ► Podstavek shranite v vodoravnem položaju.

8. Odstranjevanje
Upoštevajte predpise za odstranjevanje, ki veljajo v vaši državi.

Embalaža Zabojnik za odpadni papir

Prevleka sedeža Ostali odpadki, toplotna predelava

Plastični sestavni deli V skladu z oznako v ustrezen zabojnik

Kovinski sestavni deli Zabojnik za kovino

Trakovi Zabojnik za poliester

Zaponka in jeziček Ostali odpadki

Baterija Zabojnik za baterije


