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BABY-SAFE i-SIZE BASE
BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE
Gebruiksaanwijzing

www.britax.com
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PRODUCTOVERZICHT2.

Het verheugt ons dat onze BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE 
uw kind veilig door zij n eerste levensmaanden heen mag loodsen.

 Om uw kind juist te kunnen beschermen, moet de BABY-SAFE 
i-SIZE BASE / FLEX BASE altij d worden gebruikt en gemonteerd 
zoals in deze gebruiksaanwij zing beschreven! Lees de gebruiks-
aanwij zing aandachtig door, vóór u de BABY-SAFE i-SIZE BASE / 
FLEX BASE voor de eerste maal gebruikt en bewaar de handlei-
ding op de daartoe voorziene plek aan het basisstation.

In deze gebruiksaanwij zing worden de volgende symbolen 
gebruikt: 

Symbool Signaalwoord Uitleg

 GEVAAR! Risico op zwaar lichamelij k letsel

 WAARSCHU-
WING!

Risico op licht lichamelij k letsel

 VOORZICHTIG! Risico op schade aan voorwerpen 

 TIP! Nuttige tips 

Handelingen die in een vaste volgorde moeten plaatsvinden, 
zij n genummerd.
Voorbeeld: 
1. Druk op de knop...  

INLEIDING1.

CONTACT5.GEBRUIK IN HET VOERTUIG4.
Neem de aanwij zingen voor het gebruik van kinderbeveiligings-
systemen in de gebruiksaanwij zing van uw auto in acht. 
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwij zing van uw auto voor informatie 
over autozitjes die volgens ECE R16 voor gebruik van kinderbeveili-
gingssystemen toegestaan zij n.
Gebruiksmogelij kheden BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE: 

BRITAX RÖMER
auto-kinderzitje

Zitpositie auto

i-Size Niet i-Size
BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE

(baby-autostoel)
+ BABY-SAFE i-SIZE 

BASE

+ BABY-SAFE i-SIZE 
FLEX BASE

a)  Neem bij  de keuze van het basisstation voor uw auto de aanbevelingen in de meegeleverde voer-
tuigtypelij st (bij gevoegd bij  het basisstation) in acht. Deze typelij st wordt voortdurend bij gewerkt. 
De meest actuele versie kunt u bij  ons aanvragen of vindt u op www.britax.com.

b)  Dit betekent dat het basisstation uitsluitend in voertuigen mag worden gebruikt, die genoemd 
worden in de voertuigtypelij st (meegeleverd met het basisstation). Deze typelij st wordt voortdurend 
bij gewerkt. De meest actuele versie kunt u bij  ons aanvragen of vindt u op www.britax.com.

Zo kunt u uw basisstation gebruiken:

in de rij richting nee

tegen de rij richting in ja

met 2-puntsgordel nee

met 3-puntsgordel nee

op de passagiersstoel ja 1)

op de buitenste zitplaatsen 
van de achterbank

ja

op de middelste zitplaats van 
de achterbank

ja

1) Front-airbag moet gedeactiveerd zij n. Aanwij zingen in het handboek van de auto 
in acht nemen.

  ≤  13 kg

De BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE is uitsluitend in combinatie 
met het kinderzitje Britax Römer BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE² i-SI-
ZE en uitsluitend voor de beveiliging van uw baby in de auto bedoeld. 

BRITAX RÖMER
auto-kinderzitje

Getest en goedgekeurd
volgens ECE* R 129/00

Lichaamsgrootte Lichaamsgewicht

BABY-SAFE i-SIZE 
BASE / FLEX BASE

40 - 83 cm ≤  13 kg

*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting

Het autokinderzitje is ontworpen, getest en goedgekeurd volgens 
de eisen van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor 
kinderen (ECE R129/00). Het keurmerk E (in een rondje) en het goed-
keuringsnummer bevinden zich op het oranje toelatingslabel (sticker 
op het autokinderzitje).

 GEVAAR!    Geen van de basisstations mag in com-
binatie met andere baby-autostoelen 
worden gebruikt. 

 GEVAAR!    De goedkeuring vervalt zodra u zelf iets 
verandert aan het kinderzitje. Veranderin-
gen of aanpassingen mogen alleen door 
de fabrikant worden uitgevoerd. Door 
eigenmachtige technische veranderin-
gen kan de beschermende functie van 
het zitje verminderd worden of helemaal 
verloren gaan.

 WAARSCHUWING!   De BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE 
mag uitsluitend ter bescherming van 
uw kind in de auto worden gebruikt. 
Het basisstation is beslist niet geschikt 
om in huis als stoeltje of speelgoed 
te worden gebruikt.

TOELATING3.

Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met 
ons op:

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

Tel.: +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
Verenigd Koninkrijk

Tel.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN6.

   

      

   

9.  Trek aan het basisstation om de vergrendeling 
aan beide zijden te controleren. 

 

10.  Let erop dat de steunpoot 07  volledig ge-
roteerd is; de rode markering boven aan 
de steunpoot 07  mag niet meer zichtbaar zijn.

11.  Druk op de beide grijze verstelknoppen 06  
en trek de steunpoot 07  zo ver uit tot hij stevig 
op de vloer van het voertuig staat en de groe-
ne markering 14  volledig zichtbaar is.

        GEVAAR! Aan de steunpoot 07  moet de 
groene markering 14  volledig zichtbaar zijn. De 
steunpoot 07  mag nooit los in de lucht hangen 
of met andere voorwerpen worden onder-
steund.  Zorg ervoor dat de steunpoot 07  het 
basisstation niet van de zitting tilt. 

12. Alleen BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE: volg 
de stappen in hoofdstuk “8. Aanpassing van 
de hellingshoek“ op. 

13. Pak het basisstation met beide handen vast 
en schuif het met gelijkmatige druk aan beide 
zijden in de richting van de voertuigrugleuning 
tot het basisstation daar contact mee maakt. 

 Neem er de tijd voor om deze aanwijzingen zorgvuldig te lezen 
en bewaar ze in het daarvoor bedoelde opbergvak 13  aan het 
basisstation, zodat u ze altijd kunt raadplegen! De handleiding 
moet bij overdracht aan derden met het basisstation worden 
meegegeven!  

 GEVAAR! Ter bescherming van uw kind:
•  Bij een ongeluk waarbij de auto met een hogere snelheid dan 

10 km/u ergens tegenaan botst, kan het basisstation onder bepaalde 
omstandigheden beschadigd zijn zonder dat de schade direct zicht-
baar is. In dat geval moet het basisstation worden vervangen. Voer 
het volgens de geldende voorschriften af.

•  Laat het basisstation grondig controleren als het beschadigd werd 
(bv. als het op de vloer is gevallen).

•  Controleer regelmatig alle belangrijke onderdelen op schade. Contro-
leer met name of alle mechanische onderdelen perfect werken.

• Breng nooit olie aan op onderdelen van het basisstation.
•  Laat uw kind nooit onbewaakt in de baby-autostoel of het basisstation 

in het voertuig achter.
•  Parkeer zo dat u uitsluitend vanaf de kant van de stoep de baby-au-

tostoel in het voertuig kunt plaatsen of uit het voertuig kunt nemen. 
•  Bescherm de baby-autostoel en het basisstation tegen direct intens 

zonlicht, zolang hij niet gebruikt wordt. De baby-autostoel kan in 
rechtstreeks zonlicht zeer heet worden. De kinderhuid is gevoelig en 
kan daardoor gewond raken.

•  Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, des te hoger de 
mate van veiligheid. Zet uw kind daarom liefst niet met te dikke kleding 
aan onder de gordel.

•  De installatie- en waarschuwingsstickers zijn een belangrijk onder-
deel van het basisstation en mogen niet verwijderd worden.  

•  De baby-autostoel is niet bedoeld als permanente zitgelegenheid 
voor uw baby. De half liggende positie in de baby-autostoel is altijd 
een belasting voor de wervelkolom van uw baby. Neem uw baby zo 
vaak mogelijk uit de baby-autostoel, onderbreek daarom langere au-
toritten. Laat uw baby buiten de auto niet langere tijd in de baby-au-
tostoel liggen. 

•  Zet de rugleuningen van de auto in een vaste positie (bijvoorbeeld 
omklapbare achterbank inklikken).

•  Probeer nooit een baby op uw schoot met behulp van de autogordel 
vast te zetten of gewoon vast te houden.

•  Plaats geen voorwerpen in de voetenruimte voor de steunpoot van 
het basisstation. 

 GEVAAR! Houd u ter bescherming van alle inzittenden aan het 
volgende:
Bij een noodstop of een ongeval kunnen niet-vastgezette voorwerpen 
en personen andere inzittenden verwonden. Zorg er daarom altijd voor 
dat:
•  de rugleuningen van de zitplaatsen zijn vastgezet (bijv. de neerklap-

bare rugleuning van de achterbank vastklikken).
•  alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijv. op de hoeden-

plank) zijn vastgezet.
• alle personen in de auto de gordel om hebben.
•  het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind wordt 

vervoerd.

 WAARSCHUWING! Voor de veiligheid bij de omgang met het 
kinderzitje:
•  Om beschadigingen te voorkomen, moet u erop letten dat het basis-

station niet tussen harde voorwerpen (autodeur, rails van de zitplaats, 
enz.) ingeklemd wordt.

•  Bewaar het basisstation op een veilige plaats, wanneer het niet ge-
bruikt wordt. Leg geen zware voorwerpen op het basisstation en be-
waar ze niet vlak naast warmtebronnen of in direct zonlicht.

 VOORZICHTIG! Ter bescherming van uw auto:
•  Bepaalde van gevoelige materialen gemaakte autostoelbekledingen 

(zoals velours, leer, enz.) kunnen bij gebruik van het kinderzitje 
slijtagesporen oplopen. Voor een optimale bescherming van 
de autobekleding adviseren wij het gebruik van de onderlegger voor 
het BRITAX RÖMER-kinderzitje uit ons accessoire-aanbod.
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2.  Roteer de steunpoot 07  tot aan de aanslag 
naar buiten.  
 
 
 
 

3.   Druk aan beide zijden van het zitje de groene 
vergrendelingsknop 05  en de rode 
ontgrendelingsknop 04  tegen elkaar. Op die 
manier zorgt u ervoor dat beide haken van 
de ISOFIX-bevestigingsarmen 03  geopend 
en gebruiksklaar zijn. 

4. Trek de grijze hendel 11  in de richting van 
de steunpoot 07  tot de ISOFIX-bevestigingsar-
men 03  volledig uitgeschoven zijn. 
 
 
 
 

5.  Plaats het basisstation tegen de rijrichting 
in op een voor het gebruik toegelaten autostoel. 

  TIP: Door het ontwerp kan er een spleet optre-
den tussen het draagvlak van het basisstation 
en de voertuigstoel. Dat levert evenwel geen 
veiligheidstechnische beperking op bij het 
gebruik van het basisstation.

6.  Plaats de beide ISOFIX-bevestigingsarmen 03  
direct voor de beide kliksystemen 02 .

7.  Schuif beide ISOFIX-bevestigingsarmen 03  
in de kliksystemen 02 , tot de ISOFIX-bevesti-
gingsarmen 03  zich aan beide zijden met een 
“klik”-geluid vergrendelen.  

 GEVAAR! Aan beide zijden moet de groene 
beveiligingsknop 05  zichtbaar zijn ter indicatie van 
de juiste bevestiging van het basisstation. 

8.  Pak het basisstation met beide handen vast 
en schuif het met gelijkmatige druk aan beide 
zijden in de richting van de voertuigrugleuning 
tot het basisstation daar contact mee maakt. 

 GEVAAR! Een airbag die tegen de baby-autostoel klapt, kan ern-
stig of zelfs dodelijk letsel bij uw kind tot gevolg hebben. 
Gebruik de baby-autostoel en het basisstation niet op de stoel van 
de bijrijder met ingeschakelde front-airbag! Neem bij zitplaatsen met 
zijairbags de aanwijzingen in het handboek van uw auto in acht.

INBOUW IN HET VOERTUIG 7.

Voorbereidende activiteiten:

1.  Als uw auto niet standaard is voorzien van ISOFIX-kliksystemen, 
klemt u de twee ISOFLIX-kliksystemen 02  die met het stoeltje 
worden meegeleverd*, met de uitsparing omhoog op de twee 
ISOFIX-bevestigingspunten 01  van uw auto.

 TIP:  De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting 
en de rugleuning van de autostoel. 

* De kliksystemen maken de inbouw van het kinderzitje met behulp van de ISOFIX-bevestigings-
punten gemakkelijker en voorkomen beschadiging van de autobekleding. Als de kliksystemen niet 
gebruikt worden, verwijder ze dan en bewaar ze op een veilige plek. Verwijder de kliksystemen bij 
auto's waarvan de rugleuning platgelegd kan worden, voordat u deze platlegt.
Werkingsstoringen treden meestal op door verontreinigingen in de kliksystemen en aan de haken. 
Verwijder vuil of vreemde materialen om dergelijke problemen op te lossen. 
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A De baby-autostoel van het basisstation afne-
men

 GEVAAR! Zorg ervoor dat de draagbeugel 15  
zich in de bovenste stand A bevindt.
1.  Trek aan de grijze ontgrendelknop en houd hem 

vast 16 .
2.  Til de baby-autostoel op totdat de bevesti-

gingslippen 17  uit de bevestigingssleuven 08  
loskomen.

  WAARSCHUWING! Houd de baby-autostoel 
daarbij goed vast.

3.  Neem de baby-autostoel van het basisstation af. 
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Voor het aanpassen van de neighoek:
1.  Parkeer uw voertuig op een zo horizontaal 

mogelijk vlak.
2.  Houd de grijze verstelknop voor de neighoek 09  

ingedrukt en trek gelijktijdig het bovengedeel-
te van het basisstation 12  stapsgewijze naar 
boven. Controleer hierbij bij elke inklikstap of de 
ingestelde hoek toereikend is.  

 GEVAAR! Let er bij het naar onderen zwenken 
van de bovenzijde van het basisstation op 12  dat 
u uw vingers niet beknelt.

3.  Stel de hoek zo in dat de neighoekindicator 10  
de kleur “groen“ weergeeft. 

 GEVAAR! Een gebruik is niet mogelijk als 
de hoekindicator 10  de kleur “rood“ weergeeft.

4.  Laat de grijze verstelknop voor de neighoek 09  
los en controleer of het bovengedeelte van het 
basisstation correct ingeklikt is.  

 GEVAAR! Bij de inbouw van het basisstation in 
een ander voertuig moet de hellingshoek opnieuw 
en vanuit de vlakste positie ingesteld worden.   

A
15

12

15

Aanbrengen van de baby-autostoel op het 
basisstation

 GEVAAR! Zorg ervoor dat de draagbeugel 15  
zich in de hoogste stand A bevindt.

 GEVAAR! Zorg ervoor dat de bovenzijde van 
het basisstation 12  schoon is.

1.  Plaats de baby-autostoel tegen de rijrichting in 
(baby kijkt naar achteren) op het basisstation.

2.  Klik de baby-autostoel met een “klik”-geluid 
vast. 

3.  Controleer of beide zijdelingse indicatoren 
de kleur „groen“ weergeven. 

 GEVAAR! Beide zijdelingse indicatoren 
moeten de kleur “groen” laten zien.

4.  Trek aan de draagbeugel 15  van de ba-
by-autostoel om te controleren of deze 
volledig vergrendeld is. 

GEBRUIK VAN DE BABY-AUTOSTOEL9.

DE NEIGHOEK AANPASSEN8.
Naargelang het model van het voertuig zal er een verschil zijn in de hoek 
van de autostoel die invloed op de zitpositie van uw kind kan hebben. 
In principe wordt een zo steil mogelijke zitpositie aanbevolen. Stel daar-
om de hoek van het basisstation slechts zo vlak in als de constitutie 
van uw kind vereist.  

ISOFIX openen
1.  Trek de grijze hendel 11  in de richting van de 

steunpoot 07 . 
2.  Druk aan de beide bevestigingsarmen 03  de 

groene vergrendelingsknop 04  en de rode ont-
grendelingsknop 05  tegen elkaar. De bevesti-
gingsarmen worden ontgrendeld.

3.  Trek de grijze hendel 11  in de richting van 
de steunpoot 07  en druk gelijktijdig de beide 
bevestigingsarmen 03  in de richting van de 
steunpoot tot deze volledig ingeschoven zijn. 

 ► Het basisstation kan nu afgenomen worden.  
 GEVAAR! Het kinderzitje moet in de auto 

altijd vastgezet zijn, ook als er geen kind wordt 
vervoerd.

DEMONTAGE:

DEMONTAGE/AFVOER EN VERWERKING 
NA AFDANKING

11.

040503

VERWIJDEREN:
Houd u aan de in uw land geldende voorschriften voor de afvoer van 
afval.

Afvoer van de verpakking Container voor papier en karton

Bekleding Huisvuil, thermische verwerking

Kunststofdelen Overeenkomstig de aanduiding 
op de betreffende containers

Metalen delen Container voor metaal

Riemen Container voor polyester

Slot en gespdelen Huisvuil

 Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of...
 ► de ISOFIX-bevestigingsarmen 03  aan beide zijden in de ISOFIX-
bevestigingspunten 01  ingeklikt zijn en beide beveiligingsknoppen 05  
volledig groen zijn,
 ► de steunpoot 07  stevig op de vloer van de auto staat en of aan 
het voetje van de steunpoot de groene markering 14  zichtbaar is,
 ► de steunpoot 07  het basisstation niet van de zitting tilt,
 ► de baby-autostoel volledig op het basisstation vergrendeld is,
 ► de baby-autostoel niet op de passagiersstoel is bevestigd als 
er een front-airbag aanwezig is die op de baby-autostoel kan 
inwerken,
 ► de baby-autostoel tegen de rijrichting in is bevestigd. 

 Controleer voor de veiligheid van uw kind vóór elke rit of...
 ► de ISOFIX-bevestigingsarmen 03 aan beide zijden 
in de ISOFIX-bevestigingspunten 01 vergrendeld zijn en beide 
beveiligingsknoppen 05 volledig groen zijn,

 ► de steunpoot 07 stevig op de vloer van de auto staat en of aan het 
voetje van de steunpoot de groene markering 14 zichtbaar is,

 ► de steunpoot 07 het basisstation niet van de zitting tilt,
 ► de baby-autostoel volledig op het basisstation vergrendeld is,
 ► de baby-autostoel niet op de passagiersstoel is bevestigd als er een 
front-airbag aanwezig is die op de baby-autostoel kan inwerken,

 ► de baby-autostoel tegen de rijrichting in is bevestigd. 

REINIGING10.
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De kunststofdelen kunt u met een zeepoplossing afwassen. Gebruik 
geen agressieve reinigingsmiddelen (zoals bv. oplosmiddelen).

11

03

07

05

11

03

07


