
SAYFA I

BABY-SAFE i-SIZE BASE
BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE
Kullanım kılavuzu
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ÜRÜNE GENEL BAKIŞ2.

Firmamıza ait BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE bazasının 
çocuğunuza ilk aylarında güvenli bir şekilde eşlik etmesinden mutluluk 
duyuyoruz.

 Çocuğunuzun doğru bir şekilde korunması için BABY-SAFE 
i-SIZE BASE / FLEX BASE bazasının mutlaka bu talimatta 
açıklanan şekilde kullanılması ve monte edilmesi gerekmektedir! 
BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE bazasını ilk defa 
kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz 
ve.kılavuzu bazadaki mevcut saklama yerinde saklayınız.

Bu kılavuzda aşağıda belirtilen semboller kullanılmaktadır: 

Sembol Sinyal kelime Açıklama

 TEHLİKE! Ağır yaralanma tehlikesi

 UYARI! Hafif yaralanma tehlikesi

 DİKKAT! Maddi hasarların oluşması tehlikesi 

 ÖNERİ! Faydalı hatırlatmalar 

Sabit bir sırayı takip eden uygulama talimatları, numaralandırılmıştır.
Örnek: 
1. Düğmeye basın...  

GİRİŞ1.

İLETİŞİM5.ARAÇ İÇİNDEKİ KULLANIM4.
Aracınızın kullanma kılavuzunda çocuğu geride tutma sistemleri-
nin kullanılmasına yönelik talimatları dikkate alınız. 
Lütfen aracınızın kullanma kılavuzundan,  ECE R16 standardı uyarın-
ca çocuğu geride tutma sistemlerinin kullanılmasına müsaade edilen 
araç koltuklarına ilişkin bilgileri edininiz.
Kullanım seçenekleri BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE: 

BRITAX RÖMER 
araç çocuk koltuğu

Araçta oturma pozisyonu

i-Size i-Size değil
BABY-SAFE i-SIZE

  BABY-SAFE² i-SIZE 
(ana kucağı)

+ BABY-SAFE i-SIZE 
BASE

+ BABY-SAFE i-SIZE 
FLEX BASE

a)  Lütfen baza seçimi sırasında birlikte verilen araç tipleri listesindeki (baza ile birlikte veril-
miştir) önerileri dikkate alınız. Tip listesi sürekli güncel durumda tutulmaktadır. En güncel 
versiyonu doğrudan bizden veya www.britax.com sayfası üzerinden temin edebilirsiniz

b)  Bazanın, sadece araç tipleri listesinde belirtilen araçlarda kullanılabileceği anlamına. 
gelmektedir (baza ile birlikte verilmiştir). Tip listesi sürekli güncel durumda tutulmaktadır. 
En güncel versiyonu doğrudan bizden veya www.britax.com sayfası üzerinden temin 
edebilirsiniz.

Bazanızı şu şekilde kullanabilirsiniz:
sürüş istikametinde hayır
sürüş istikametinin tersi 
yönünde

evet

2 noktadan bağlantılı emni-
yet kemeri ile

hayır

3 noktadan bağlantılı emni-
yet kemeri ile

hayır

ön yolcu koltuğunda evet 1)

cam kenarının yanındaki 
arka koltuklarda

evet

arka koltuk sırasının ortasında evet

1) Ön hava yastığı devre dışı olmalıdır. Araç el kitabındaki uyarıları dikkate alınız.

  ≤ 13 kg

Bu BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE bazası, sadece Britax 
Römer BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE² i-SIZE ana kucağı ile birlikte 
kullanılması ve bebeğinizin araçta emniyete alınması için öngörülmüş-
tür. 

BRITAX RÖMER 
araç çocuk koltuğu

ECE* R 129/00 uyarınca 
test edilerek onaylanmıştır

Boy Vücut ağırlığı

BABY-SAFE i-SIZE 
BASE / FLEX BASE

40 - 83 cm ≤  13 kg

*ECE = Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı

Araç çocuk koltuğu, Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı'nın 
(ECE R129/00) taleplerine uygun şekilde tasarlandı ve test edilip onay-
lanmıştır. E test işareti (bir daire içinde) ve izin numarası, izin sertifikası 
etiketi üzerinde (araç çocuk koltuğu üzerindeki etiket) bulunmaktadır.

 TEHLİKE!  Bu bazalardan hiçbiri, başka ana kucakları ile birlikte 
kullanılamaz. 

 TEHLİKE!  Araç çocuk koltuğunda herhangi bir değişiklik yapmanız 
durumunda, resmi kullanım izni geçersiz kalır. Değişik-
likleri sadece üretici firma yapabilir. Kullanıcı tarafından 
yapılan teknik değişikliklerden dolayı koltuğun koruyucu 
özelliği azalabilir ya da tümüyle ortadan kalkabilir.

 UYARI!      Bu BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE sadece 
çocuğunuzun araç içerisinde emniyete alınması amacıyla 
kullanılmalıdır. Baza, ev içerisinde oturma aracı veya 
oyuncak olarak kullanılmaya uygun değildir.

ONAY3.

Kullanım ile ilgili başka sorularınız olursa, lütfen bize başvurunuz:

 BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany 

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299 
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Birleşik Krallık

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com
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GÜVENLİK UYARILARI6.

   

      

   

9.  Her iki tarafta kilitlendiğini kontrol etmek için 
bazayı kendinize doğru çekiniz. 

 

10.  Destek ayağının 07  tamamen dönmüş ol-
masına dikkat ediniz; destek ayağının 07  üst 
kısmındaki kırmızı işaret görülmemelidir.

11.  Her iki gri ayarlama düğmesine 06  basınız 
ve destek ayağını 07 , araç tabanı üzerinde 
sağlam durana ve işaret 14  tamamen görülene 
kadar çekiniz.

        TEHLİKE! Destek ayağındaki 07  yeşil işa-
retin 14  tamamı görülmelidir. Destek ayağı 07  
kesinlikle havada durmamalı veya alt taraftan 
eşyalar ile desteklenmemelidir.  
Destek ayağının 07  bazayı, koltuk yüzeyinden 
yukarı kaldırmamasına dikkat ediniz. 

12. Sadece BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE: 
"8. Eğim açısının ayarlanması" bölümündeki 
işlem adımlarını uygulayınız. 

13. Bazayı her iki elinizle tutunuz ve her iki taraf-
ta eşit miktarda bastırarak, baza araç koltuk 
sırtlığına temas edene kadar araç koltuk sırtlığı 
yönünde ittiriniz.

 Lütfen, bu kılavuzu dikkatli ve eksiksiz bir şekilde okumak için 
zaman ayırınız ve bu kılavuzu bazadaki saklama yerinde 13  her 
an kullanıma hazır bir şekilde saklayınız ! Baza üçüncü şahıslara 
verileceği zaman kılavuz da birlikte verilmelidir!  

 TEHLİKE! Çocuğunuzu korumak için:
•  10 km/saat bir hızla gerçekleşen bir çarpışmalı kazada, bazada, 

bunlar açık bir şekilde görülebilir olmasa da, bazı hasarlar oluşmuş 
olabilir. Bu durumda baza değiştirilmelidir. Lütfen kurallara uygun 
şekilde atık olarak imha ediniz.

•  Bir hasar söz konusu olduğunda bazayı mutlak şekilde kontrol ettiriniz 
(örneğin yere düştüğünde).

•  Düzenli aralıklarla tüm önemli parçaları hasar konusunda kontrol edi-
niz. Özellikle tüm mekanik yapı parçalarının kusursuz işlevsel durum-
da olup olmadığını kontrol ediniz.

• Bazanın parçalarına hiçbir zaman yağ veya gres sürmeyiniz.
•  Çocuğunuzu ana kucağında ve bazada tek başına bırakarak aracınızı 

kesinlikle terk etmeyiniz.
•  Aracınızı, ana kucağını aracınıza kaldırım tarafından yerleştirebileceği-

niz veya ana kucağını aracınızdan kaldırım tarafından çıkarabileceğiniz 
şekilde park ediniz. 

•  Ana kucağını ve bazayı, kullanılmadığı sürece doğrudan yoğun güneş 
ışınlarına maruz bırakmayınız. Ana kucağı, doğrudan güneş ışınlarına 
maruz kaldığında aşırı derecede ısınabilir. Çocuk derisi çok hassastır 
ve yanma nedeniyle yaralanabilir.

•  Emniyet kemeri çocuğunuzun bedenini ne kadar sıkı kavrarsa, çocu-
ğunuz o kadar güvende olacaktır. Bu nedenle çocuğunuza kemerin 
altında çok kalın giysiler giydirmeyiniz.

•  Montaj ve uyarı etiketleri bazanın önemli parçasıdır ve çıkarılmamalıdır.  
•  Ana kucağı, bebeğinizin sürekli oturtması için tasarlanmamıştır. Ana 

kucağındaki yarı yatar pozisyon, bebeğinizin omurgası için her zaman 
bir yüklenmeye yol açar. Bebeğinizi mümkün olduğunca sıkça ana 
kucağından alınız ve bunun için gerektiğinde uzun araç sürüşleri-
ne ara veriniz. Bebeğinizi araç dışında uzun süreler ana kucağında 
yatırmayınız. 

•  Araç koltuklarının sırtlıklarını sabitleyiniz (örneğin yatırılabilir arka koltuk 
sırtlığının yerine geçmesini sağlayınız).

•  Bir bebeği kucağınıza oturtup emniyet kemeri takarak ya da sıkıca 
tutarak emniyete almaya kesinlikle çalışmayınız.

•  Bazanın destek ayağının önündeki ayak bölmesine eşya koymayınız. 

 TEHLİKE! Araçtaki tüm yolcuların güvenliği için:
Ani frenleme veya kaza durumunda, sabitlenmemiş eşyalar araçtaki 
yolcuların yaralanmasına neden olabilir. Bu nedenle, lütfen her zaman 
aşağıdaki hususları dikkate alınız:
•  araç koltuklarının sırtlıkları sabitlenmiş olmalıdır (örneğin katlanır arka 

koltuğu iyice oturtun).
•  araçtaki (örneğin pandizot üzerinde) tüm ağır veya keskin kenarlı 

eşyalar sabitlenmiş olmalıdır.
• araçtaki tüm yolcular emniyet kemerlerini takmış olmalıdır.
•  araç çocuk koltuğu, çocuk olmadığında bile her zaman sabitlenmiş 

olmalıdır.

 UYARI! Çocuk koltuğu kullanımında güvenlik:
•  Olası hasarları önlemek için bazanın sert nesneler (araç kapısı, koltuk 

rayları, vs.) arasına sıkışmamasına dikkat ediniz.
•  Kullanmayacağınız bazayı güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Baza 

üzerine ağır eşyalar koymayınız veya bazayı doğrudan ısı kaynakla-
rının yanında veya doğrudan güneş ışınlarına maruz kalacak şekilde 
muhafaza etmeyiniz.

 DİKKAT! Aracınızın korunması için:
•  Belirli, hassas malzemelerden imal edilmiş araç koltuğu kılıflarında 

(örneğin kadife, deri, vs.) çocuk koltuğunun kullanılmasından dolayı 
kullanım ve aşınma izleri söz konusu olabilir. Araç koltuklarınızın 
kılıflarını en iyi şekilde korumak için aksesuar programımızda bulunan 
BRITAX RÖMER çocuk koltuğu altlığını kullanmanızı öneriyoruz.

SAYFA II

2.  Destek ayağını 07  sonuna kadar dışa doğru 
döndürünüz.  
 
 
 
 
 

3.   Koltuğunun iki tarafındaki yeşil emniyet düğme-
sini 05  ve kırmızı çözme düğmesini 04  birbirine 
doğru bastırınız. Bu sayede ISOFIT kilitleme 
kollarına ait iki kancanın 03  açılmış ve kullanıma 
hazır olduğundan emin olabilirsiniz. 

4. Gri kolu 11 , ISOFIX kilitleme kolları 03  ta-
mamen dışarı çıkana kadar destek ayağı 07  
yönünde çekiniz. 
 
 
 
 

5.  Bazayı, kullanım için müsaade edilen araç kol-
tuğuna sürüş istikametinin tersi istikametinde 
yerleştiriniz. 

  ÖNERİ: Yapı şekline bağlı olarak bazanın te-
mas yüzeyi ile araç koltuğu arasında bir boşluk 
meydana gelebilir. Bu tür bir boşluk, bazanın 
kullanımı sırasında emniyeti etkilemez.

6.  Her iki ISOFIX kilitleme kolunu 03  doğrudan 
iki yerleştirme kılavuzunun 02  önüne 
konumlandırınız.

7.  Her iki ISOFIX kilitleme kolu 03  her iki tarafta 
duyulabilir bir ''klik'' sesi ile yerleşene kadar, 
ISOFIX kilitleme kollarını 03  yerleştirme kılavuz-
larına 02  geçiriniz.  

 TEHLİKE! Bazanın doğru sabitlenmesi için her 
iki tarafta yeşil emniyet düğmesi 05  görülmelidir. 
8.  Bazayı her iki elinizle tutunuz ve her iki taraf-

ta eşit miktarda bastırarak, baza araç koltuk 
sırtlığına temas edene kadar araç koltuk sırtlığı 
yönünde ittiriniz. 

 TEHLİKE! Ana kucağına isabet eden bir hava yastığı, bebeğinizi 
ağır biçimde yaralayabilir ve hatta öldürebilir. 
Ana kucağını ve bazayı, ön hava yastığı etkin durumdaki ön yolcu kol-
tuklarında kullanmayınız! Yan hava yastığı bulunan koltuklarda aracın 
el kitabında belirtilen uyarıları dikkate alınız.

ARAÇ İÇİNDE MONTAJ 7.

Hazırlık niteliğindeki işlemler:

1.  Aracınız standart olarak ISOFIX yerleştirme kılavuzları ile donatılmış 
değilse, çocuk koltuğunun teslimat kapsamında* bulunan iki adet 
ISOFIX yerleştirme kılavuzunu 02 , oyuk kısım yukarıya bakacak 
şekilde iki adet ISOFIX sabitleme noktası 01  üzerine sıkıştırınız.

  ÖNERİ:  Söz konusu ISOFIX sabitleme noktaları, araç koltuğunun 
oturma yüzeyi ve sırtlığının arasındadır. 

* Yerleştirme kılavuzları, ISOFIX sabitleme noktalarının yardımıyla araç çocuk koltuğunun 
montajını kolaylaştırıyor ve araç koltuklarının kılıflarında hasarların oluşmasını önlüyor. 
Gerekli olmayan yerleştirme kılavuzlarını sökünüz ve güvenli bir yerde muhafaza ediniz. 
Katlanabilir koltuk sırtlığı olan araçlarda, sırtlıklar katlanmadan önce yerleştirme kılavuzları 
sökülmelidir.
Meydana gelen çalışma arızaları, çoğu zaman yerleştirme kılavuzlarındaki ve kancadaki 
kirlerden kaynaklanmaktadır. Bu tür sorunları gidermek için kirleri temizleyiniz ve yabancı 
cisimleri toplayınız.
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A Ana kucağının bazadan çıkarılması

 TEHLİKE! Taşıyıcı kolun 15  en üst pozisyon-
da A olmasına dikkat ediniz.

1.  Gri çözme düğmesini 16  çekiniz ve çekili tutunuz.
2.  Ana kucağını, sabitleme dilleri 17  sabitleme 

yarıklarından 08  ayrılana kadar yukarı kaldırınız.
  UYARI! Bu sırada ana kucağını sıkıca tutunuz.

3.  Ana kucağını bazanın üzerinden çıkarınız. 

16

17

08

Eğim açısının ayarlanması için:
1.  Aracınızı mümkün olduğu kadar düz bir zemin-

de park ediniz.
2.  Gri eğim ayarlama düğmesini 09  basılı tutunuz 

ve aynı anda bazanın üst parçasını 12  adım 
adım yukarı doğru çekiniz. Bu sırada her kilitle-
me kademesinde, ayarlanmış açının yeterli olup 
olmadığını kontrol ediniz.  

 TEHLİKE! Bazanın üst parçasını 12  aşağı 
doğru döndürürken parmaklarınızın sıkışmama-
sına dikkat ediniz.

3.  Eğim açısını, eğim göstergesinde 10  "yeşil" 
renk gösterilecek şekilde ayarlayınız. 

 TEHLİKE! Eğer  eğim göstergesi 10  "kırmızı" 
renk gösterdiğinde kullanım mümkün değildir.

4.  Gri eğim ayarlama düğmesini 09  serbest bırakı-
nız ve bazanın üst parçasının doğru yerleşmiş 
olup olmadığını kontrol ediniz.  

 TEHLİKE! Bazanın başka bir araca monte 
edilmesi halinde eğim açısı, en yatay pozisyon-
dan başlanarak yeniden ayarlanmalıdır.   

A
15

12

15

Ana kucağının bazaya takılması
 TEHLİKE! Taşıyıcı kolun 15  en üst pozisyon-

da A olmasına dikkat ediniz.
 TEHLİKE! Bazanın üst tarafında 12  herhangi 

bir yabancı cisim bulunmadığından emin olunuz.

1.  Ana kucağı sürüş istikametinin tersi yönünde 
(bebek arkaya bakar) bazanın üzerine yerleş-
tiriniz.

2.  Ana kucağı "klik" sesi ile sabitleyiniz. 
3.  Yan taraflardaki her iki göstergenin "yeşil" 

rengini gösterip göstermediğini kontrol ediniz. 
 TEHLİKE! Yan taraflardaki her iki göster-

ge "yeşil" rengini göstermelidir.
4.  Tamamen yerleşip sabitlendiğini kontrol et-

mek için ana kucağının taşıyıcı kolundan 15  
çekiniz. 

ANA KUCAĞININ KULLANIMI9.

EĞİM AÇISININ AYARLANMASI8.
Araç modeline bağlı olarak oto koltuğun açısında farklılıklar söz konusu 
olabilir ve bu farklılıklar çocuğunuzun oturma pozisyonunu etkiler. 
Prensip olarak mümkün olduğunca dik oturma pozisyonu önerilir. 
Bundan dolayı bazanın açısını, çocuğunuzun yapısı gerektirdiği kadar 
düşük ayarlayınız.  

ISOFIX'in açılması

1.  Gri kolu 11  destek ayağı 07  yönünde çekiniz. 
2.  Her iki kilitleme kolundaki 03  yeşil emniyet 

düğmesine 04  ve kırmızı çözme düğmesine 05  
birbirine doğru bastırınız. Kilitleme kolları çözülür.

3.  Gri kolu 11  destek ayağı 07  yönünde çekiniz 
ve aynı anda her iki kilitleme kolunu 03 , tamamen 
içeri girene kadar destek ayağı yönünde bastırınız. 

 ► Baza şimdi çıkartılabilir.  
 TEHLİKE! Araçta çocuk koltuğu, koltukta 

bir çocuk yoksa dahi hep sabitlenmiş durumda 
olmalıdır.

SÖKÜLMESİ:

SÖKÜLMESİ VE ATIK OLARAK İMHA EDİLMESİ11.

040503

ATIK İMHASI:
Lütfen ülkenizdeki atık imhası kurallarını dikkate alınız.

Ambalajın imha edilmesi Kağıt konteyneri

Koltuk kılıfı Geri dönüşümü olmayan çöp, 
termik değerlendirme

Plastik parçalar İşaretlemelerine uygun şekilde 
ilgili konteynerlere atılmalıdır

Metal parçalar Metal konteyneri

Kemer bantları Polyester konteyneri

Kilit ve dil Geri dönüşümü olmayan çöp

 Çocuğunuzun güvenliği için her sürüşten önce, aşağıda 
belirtilenleri kontrol ediniz:

 ► ISOFIX kilitleme kollarının 03  her iki tarafta ISOFIX sabitleme noktaları-
na 01  girmiş ve her iki emniyet düğmesinin 05  tamamen yeşil olması.
 ► Destek ayağının 07  aracın tabanında sağlam durması ve destek 
ayağı üzerindeki yeşil işaretin 14  görülmesi.
 ► Destek ayağının 07  bazayı koltuk yüzeyinden yukarı kaldırmaması.
 ► Ana kucağının tamamının bazada kilitlenmiş olması.
 ► Ana kucağının, ancak ön hava yastığı etki etmeyecekse, ön yolcu 
koltuğuna yerleştirilmiş olması.
 ► Ana kucağının sürüş istikametinin tersi yönde sabitlenmiş olması. 

 Çocuğunuzun güvenliği için her sürüşten önce, aşağıda 
belirtilenleri kontrol ediniz:

 ► ISOFIX kilitleme kollarının 03  her iki tarafta ISOFIX sabitleme 
noktalarına 01  girmiş ve her iki emniyet düğmesinin 05  tamamen 
yeşil olması.
 ► Destek ayağının 07  aracın tabanında sağlam durması ve destek 
ayağı üzerindeki yeşil işaretin 14  görülmesi.
 ► Destek ayağının 07  bazayı koltuk yüzeyinden yukarı kaldırmaması.
 ► Ana kucağının tamamının bazada kilitlenmiş olması.
 ► Ana kucağının, ancak ön hava yastığı etki etmeyecekse, ön yolcu 
koltuğuna yerleştirilmiş olması.
 ► Ana kucağının sürüş istikametinin tersi yönde sabitlenmiş olması. 

TEMİZLİK10.
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Bazadaki plastik parçaları sabunlu su karışımı ile yıkayabilirsiniz. Kes-
kin maddeler (örneğin solvent gibi) kullanmayınız.
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