
ARAÇ İÇİNDEKİ KULLANIM4.
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Koltuk kılıfının çıkartılması
1.  Güneşliği çıkarınız (bkz. Bölüm 8.5).
2.  Kemer kilidini 08  açınız (kırmızı düğmeye basılır).
3.  Omuz süngerinin 06  düğmelerini çözünüz.
4.  Omuz kemerleri 07  altında kalan koltuk başlığı kılıfının 

parçasını yukarı doğru çekerek çıkarınız.
5.  Kılıfı yukarı doğru çekerek koltuk başlığından 01  kurtarınız.
6.  Ana kucağı kenarındaki çepeçevre saran plastik çıtaları 

çıkarınız.
7.  Kemer ucunu 09  kılıftan çıkarınız.
8.  Kılıfı çıkarınız.

 ►Şimdi kılıfı yıkayabilirsiniz. Lütfen koltuk kılıfının yıkama 
etiketinde bulunan talimatlara dikkat ediniz.
 Yıkamadan önce koltuk küçültücüsünün sırt parçasını 

çıkarın; bu sırta parçası birlikte yıkanmamalıdır.
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TEMİZLİK VE BAKIM5.
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1.  SICT çarkını 26  sonuna kadar saat ibresi yönünde 
geri döndürünüz. 

2.  Çapraz kemeri 16  açık mavi kemer tutucusundan 12  
çıkarın. 
 
 
 

3.  Araç emniyet kemerinin kilidini 18  açınız ve kalça ke-
merini 17  açık mavi kemer geçişlerinden 03  çıkarınız. 

 ►Şimdi ana kucağı yerinden çıkarılabilir.  
 

 TEHLİKE! Ana kucağı, koltukta bir çocuk yoksa 
dahi hep sabitlenmiş durumda olmalıdır.

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

SÖKÜLMESİ:

Kemer kilidinin çıkarılması ve temizlenmesi
1.  Ana kucağını arkaya doğru deviriniz.
2.  Kemer kilidini çocuk koltuğuna bağlayan metal levhayı 30  

uzunlamasına yönde iterek kemer yarığından 31  geçiriniz.
3.  Kemer kilidini 08  en az 1 saat süreyle bulaşık deterjanı 

katılmış sıcak suda bekletiniz. Durulayınız ve iyice kuru-
maya bırakınız.

Kemer kilidinin monte edilmesi:
1.  Metal levhayı 30  uzunlamasına yönde, yukarıdan aşağıya 

doğru kılıftaki kemer yarığından 31  ve bebek koltuğun-
dan geçiriniz. Yönü dikkate alınız.

2.  Kemer kilidinden 08  kuvvetle çekerek koltuğun sabitlenip 
sabitlenmediğini kontrol ediniz.

Kılıfın takılması
Kılıfın takılmasında çıkartma işlemi sırasının tersi sırasını 
uygulayınız.

08

30

31

Firmamıza ait BABY-SAFE i-SIZE ana kucağının çocuğunuza ilk aylarında 
güvenli bir şekilde eşlik etmesinden mutluluk duyuyoruz.
Çocuğunuzun doğru bir şekilde korunması için BABY-SAFE i-SIZE ana 
kucağının, mutlaka bu kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanılması 
ve monte edilmesi gerekmektedir! BABY-SAFE i-SIZE ana kucağını ilk 
defa kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve kılavuzu 
ana kucağında mevcut saklama yerinde saklayınız.
Kullanım ile ilgili başka sorularınız olursa, lütfen bize başvurunuz:

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...  
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17

Kemer renkleri
Birbirinden daha iyi bir şekilde ayırt edilebilmeleri 
için araç emniyet kemerleri farklı renklere sahiptir. 
Çapraz kemer 16  açık mavi ve kalça kemeri 17  
koyu mavi renktedir. Çocuk koltuğundaki kemer-
lerin renkleri aynı renk şemasına sahiptir. 

Aracınızın kullanma kılavuzunda çocuğu geride tutma sistemlerinin kullanılma-
sına yönelik talimatları dikkate alınız. 

Lütfen aracınızın kullanma kılavuzundan,  ECE R16 standardı uyarınca çocuğu geride 
tutma sistemlerinin kullanılmasına müsaade edilen araç koltuklarına ilişkin bilgileri edininiz.
 
Kullanım seçenekleri  BABY-SAFE i-SIZE: 

BRITAX RÖMER 
araç çocuk koltuğu

Araçta oturma pozisyonu

i-Size i-Size değil

BABY-SAFE i-SIZE 

Ayrıca BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² ana kucağını, BABY-SAFE 
i-SIZE BASE/FLEX BASE (aksesuar olarak temin edilebilir) ile birlikte i-Size olarak 
onaylanmış ürün olarak kullanabilirsiniz. Bazalar, ana kucağının aracınıza daha kolay 
monte edilmesini / aracınızdan sökülmesini mümkün kılmaktadır. Bu BABY-SAFE 
i-SIZE FLEX BASE bazası, ayrıca ana kucağı açısının ayarlanabilmesini mümkün 
kılmaktadır. 
Çocuk koltuğunuzu aşağıda gösterilen şekilde kullanabilirsiniz:

Sürüş istikametinde Hayır

Sürüş istikametinin tersi yönünde Evet

2 noktadan bağlantılı emniyet 
kemeri ile

Hayır

3 noktadan bağlantılı emniyet 
kemeri ile1)

Evet

Ön yolcu koltuğunda Evet 2)

Cam kenarının yanındaki arka 
koltuklarda

Evet

Arka koltuk sırasının ortasında 
(3 noktadan bağlantılı emniyet 
kemeri ile)

Evet 3)

 
1) Kemer, ECE R 16 standardı (veya benzeri standart) uyarınca test edilip onaylanmış olmalıdır, 
örneğin kemerdeki daire içine alınmış "E", "e" işaretli test etiketinden tanınabilir.
2) Ön hava yastığı devre dışı olmalıdır. Araç el kitabındaki uyarıları dikkate alınız.
3) Sadece 2 noktadan bağlantılı emniyet kemeri mevcutsa kullanım mümkün değildir.

Bu BABY-SAFE i-SIZE ana kucağı, bebeğinizin araçta emniyete alınması için 
öngörülmüştür. 

BRITAX RÖMER 
çocuk koltuğu

ECE* R 129/00 uyarınca  
test edilerek onaylanmıştır

Boy Vücut ağırlığı

BABY-SAFE i-SIZE 40 - 83 cm ≤ 13 kg

*ECE = Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı
 
Ana kucağı, Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı'nın (ECE R129/00) 
taleplerine uygun şekilde tasarlandı ve test edilip onaylanmıştır. "E" test işareti 
(bir daire içinde) ve izin numarası, izin sertifikası etiketi üzerinde (çocuk koltuğu 
üzerindeki etiket) bulunmaktadır.

 TEHLİKE! Ana kucağı, "4. ARAÇ İÇİNDEKİ KULLANIM" bölümünde belirti-
len bazalardan farklı bazalar ile kullanılamaz. 

 TEHLİKE! Çocuk koltuğunda herhangi bir değişiklik yapmanız durumun-
da, resmi kullanım izni geçersiz kalır. Değişiklikleri sadece üretici 
firma yapabilir. Kullanıcı tarafından yapılan teknik değişiklikler-
den dolayı koltuğun koruyucu özelliği azalabilir ya da tümüyle 
ortadan kalkabilir. 
Ana kucağında teknik değişiklikler yapmayın.

 UYARI! Bu BABY-SAFE i-SIZEsadece çocuğunuzun araç içerisinde 
emniyete alınması amacıyla kullanılmalıdır. Ev içerisinde oturma 
aracı veya oyuncak olarak kullanılmaya kesinlikle uygun değildir.

 TEHLİKE! Çocuğunuzu veya çocuk koltuğunu kesinlikle 2 noktadan bağ-
lantılı emniyet kemeri ile emniyete almayınız. Çocuğunuz çocuk 
koltuğunda sadece 2 noktadan bağlantılı emniyet kemer ile 
emniyete alınırsa, çocuğunuz kaza esnasında ağır yaralanabilir 
veya ölebilir.

SAYFA I

Lütfen sadece orijinal BRITAX RÖMER yedek koltuk kılıfları kullanmaya dikkat ediniz, 
çünkü koltuk kılıfı çocuk koltuğunun ayrılmaz bir parçasıdır ve sistemin kusursuz 
işlemesi için önemli işlevler yerine getirmektedir. Yedek koltuk kılıflarını yetkili satıcıdan 
temin edebilirsiniz.
•  Plastik parçaları hafif sabunlu bir suyla temizleyebilirsiniz. Keskin maddeler (örneğin 

solvent gibi) kullanmayınız.
 TEHLİKE! Ana kucağının koltuk kılıfı olmadan kullanılması yasaktır. 

Kullanım kılavuzu

www.britax.com
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≤ 13 kg
40 cm - 83 cm

SÖKÜLMESİ VE ATIK OLARAK İMHA EDİLMESİ6.

GİRİŞ2. ONAY3.

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ1.

Britax Childcare
Britax Römer 
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Deutschland

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

Britax Childcare
Britax Exelsior 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

40 - 83  cm
≤ 13 kg

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE



   
 

   

1.  4. ARAÇ İÇİNDEKİ KULLANIM bölümündeki tablo 
şeklindeki genel bakışı esas alarak araçta uygun bir 
pozisyon belirleyiniz.

2.  Ana kucağı sürüş istikametinin tersi yönünde (bebek 
arkaya bakar) araç koltuğu üzerine yerleştiriniz.

3.  Taşıyıcı kolun 04  en üst pozisyonda (A) olmasına 
dikkat ediniz.

4.  Araç emniyet kemerini dışarı çekin ve kemeri bebek 
koltuğunun üzerinden geçirin.

5.  Kilit dilini 29  araç emniyet kemeri kilidine 18  takınız.

6.  Kalça kemerini 17  ana kucağı kenarının her iki 
tarafındaki kemer geçişlerine 03  geçiriniz. Kalça 
kemerinin 17  dönmemesine dikkat ediniz.

7.  Kalça kemerini 17 , çapraz kemerden 16  çekerek 
gerdiriniz.

8.  Çapraz kemeri 16 , çekerek ana kucağına ait baş 
ucunun arkasındaki adaptörden 13  geçiriniz.

9.  Çapraz kemeri 16  kemer tutucusuna 12  geçiriniz. 
Araç emniyet kemerini döndürmemeye dikkat ediniz.

10. Çapraz kemeri 16  gerginleştiriniz.
  TEHLİKE! Araç emniyet kemerinin 18  kemer 
geçişinde 03  olmadığından veya kemer geçişi 03  
(sürüş yönünde) önüne ulaştığından emin olunuz. 
Araç emniyet kemeri 18  kemer geçişlerinde 03  veya 
kemer geçişlerinin 03  önünde bulunduğunda, ana 
kucağını başka bir yere yerleştirin. Koltuğun doğru 
montaj edilmediğinden kuşkulanıyorsanız, lütfen yetkili 
satıcıya başvurunuz

11. SICT çarkını 26  (sürücü kapısına daha yakın olan 
tarafta) dışarıya doğru, araç kapısına 5 mm'lik 
mesafeye veya azami oranda dışarıya döndürülmüş 
duruma gelene kadar saat yönünün tersi yönünde 
döndürünüz.  
Dışarı döndürülmüş SICT çarkı 26 , aynı anda yandan 
çarpma durumunda kazaya karşı koruma sağlar.

Ana kucağı araçta sabitlemeden önce bebeğinizi Bölüm 8.4 BEBEĞİNİN 
KEMERİNİN TAKILMASI bölümünde anlatıldığı şekilde ana kucağına güvenli 
oturtmanız gerekir. 

 TEHLİKE! Ana kucağına isabet eden bir hava yastığı, bebeğinizi ağır biçim-
de yaralayabilir ve hatta öldürebilir.
Ana kucağını, ön hava yastığı etkin durumdaki ön yolcu koltuklarında kullan-
mayınız! Yan hava yastığı bulunan koltuklarda aracın el kitabında belirtilen uyarı-
ları dikkate alınız.

B

C

A

C

B

A

KULLANIM8.

Koltuk küçültücüsünü, bebeğiniz daha çok küçük olduğunda kullanınız. Daha 
büyük bebeklerde kullanım için köpük bloklar çıkarılabilir. 

Koltuk küçültücüsünün takılması için:
1.  Kemer kilidini açınız 08  (kırmızı düğmeye basılır). 
2.  Koltuk küçültücüsünü 19  ana kucağına yerleştiri-

niz. Birçok köpük blok dolgulu parça aşağı doğru 
hizalanmış olmalıdır.

3.  Koltuk küçültücüsünün alt parçasını omuz kemerleri-
nin 07  altından geçiriniz. Koltuk küçültücüsünün 19  
ana kucağının sırtlığına dayanmış olmasından emin 
olunuz.

8.2 KOLTUK KÜÇÜLTÜCÜSÜNÜN KULLANILMASI

8.3 OMUZ KEMERLERİ YÜKSEKLİĞİNİN AYARLANMASI
Doğru ayarlanmış koltuk başlıkları 01  çocuk koltuğunda oturan çocuğunuz için 
koruma sağlar. Koltuk başlığı 01 , omuz kemerlerinin 07  çıkış yarıkları, çocuğu-
nuzun omuz yüksekliğinden yaklaşık bir parmak genişliğinde (25 mm) altında 
olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Omuz kemerlerinin ayarlanması:
1.  Kemer kilidini açınız 08  (kırmızı düğmeye basılır). 
2.  Ana kucağının arka tarafındaki kılavuz saklama yerini 

10  açınız. 
3.  Koltuk başlığını 01 ,ayarlama düğmesine basarak ve 

omuz kemerlerini 20  kaydırarak doğru pozisyona 
ayarlayınız. Koltuk başlığı 01 , omuz kemerlerinin 07  
çıkış yarıkları, çocuğunuzun omuz yüksekliğinden 
yaklaşık bir parmak genişliğinde (25 mm) altında 
olacak şekilde ayarlanmalıdır.)

4.  Omuz kemerleri ayarlama düğmesinin 20  yerine 
düzgün oturmuş olduğundan emin olunuz.

5.  Kılavuz saklama yerini 10  tekrar kapatınız.

Omuz kemerlerinin gevşetilmesi için:
Ayarlama düğmesine 21  basınız ve aynı anda omuz 
kemerlerini 07  öne doğru çekiniz.   
 
Omuz kemerlerinin gerginleştirilmesi için:
Kemer ucundan 09  tutarak çekiniz. Kemer ucunu 09  
yukarıya ya da aşağıya çekmemeye, düz bir şekilde 
çekmeye dikkat ediniz.

8.4 BEBEĞİNİZİN KEMERİNİN TAKILMASI
BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE, omuz kemerleri bebeğinizi fazla sıkıştır-
madan bebeğinizin vücuduna mümkün olduğunca yakın durarak en iyi güvenliği 
sağlar.  

Bebeğinizin kemerinin takılması için 
1.  Omuz kemerlerini 07  (8.3 OMUZ KEMERLERİ YÜK-

SEKLİĞİNİN AYARLANMASI bölümünde anlatılan 
şekilde) gevşetiniz.

2.  Kemer kilidini 08  açınız (kırmızı düğmeye basılır). 
3.  Omuz kemerlerini 07  bebeğinizin omuzlarının üze-

rinden geçiriniz.  
 UYARI! Koruyucu işlevlerini kaybedebileceğin-

den dolayı omuz kemerlerini aşırı döndürmeyiniz 
veya karıştırmayınız. 

4.  Her iki kilit dilini 05  birbirlerine geçirerek birleştiriniz.
5.  Kemer kilitlerini 05  duyulur "klik" sesi ile sabitleyiniz.
6.  Omuz kemerlerini 07 , bebeğinizin vücudunu sıkı 

tutacak şekilde gerdiriniz (8.3 OMUZ KEMERLERİ 
YÜKSEKLİĞİNİN AYARLANMASI bölümünde anlatı-
lan şekilde). 

 UYARI! Bel kemerleri, bebeğinizin kasıkları 
üzerinden mümkün olduğu kadar yakın şekilde 
yerleşmelidir.

A

ARAÇ İÇİNDEKİ MONTAJ 9.

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

 ►Ana kucağının sürüş istikametinin tersi yönde sabitlenmiş olması
 ►Ana kucağının, ancak ön hava yastığı etki etmeyecekse, ön yolcu koltu-
ğuna yerleştirilmiş olması
 ►Ana kucağının 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile sabitlenmiş olması
 ►Kalça kemerinin ana kucağının kenarındaki her iki kemer geçişlerinden 03  
geçmesi
 ►Çapraz kemerin 16  kemer tutucusundan 12  geçmesi
 ►Araç emniyet kemeri kilidinin 18  kemer kılavuzu 03  içinde ve önüne 
olmaması
 ►Araç emniyet kemerinin gergin olması ve dönmemiş olması
 ►SICT çarkının 26  doğru monte edilmiş olması ve kullanılması

8.5 GÜNEŞLİĞİN KULLANILMASI
Güneşlik 28 , bebeğinizin başını güneş ışınlarına karşı korur. Güneşlik, çok kolay 
bir şekilde taşıyıcı koldan 04  açılabilmekte ve kapatılabilmektedir. Güneşliği 28  
çıkarmak veya takmak için aşağıda belirtilenleri uygulamalısınız:

GÜNEŞLİĞİN ÇIKARILMASI 
1.  Güneşliği 28 , ana kucağı kenarının baş ucundan 

çıkarınız. Bunun için yandaki düğmeleri çözmeli 
ve elastik yumuşak kenarı çıkarmalısınız.

2.  Kılıf kayışlarını 15  taşıyıcı kolun her iki tarafındaki 
güneşlik kancalarından 14  çıkarınız.

GÜNEŞLİĞİN TAKILMASI 
1.  Kılıf kayışlarını 15 , taşıyıcı kolun sol ve sağ tarafına 

güneşlik kancalarına 14  asınız.
2.  Esnek yumuşak kenarını ana kucağı kenarının baş 

ucuna geçiriniz. Esnek yumuşak kenarı düğmeler 
ile yan taraflara tespitleyiniz.

BEBEK ARABASI İLE KULLANIM 10.

GÜVENLİK UYARILARI7.

Ana kucağının bir bebek arabasına takılması
1.  Bebek arabasının kullanım kılavuzunda tarif edilen 

şekilde freni kilitleyiniz.
2.  Bebek arabasını, bebek arabası kullanım kılavuzunda 

tarif edilen şekilde Seyahat Sistemi için hazırlayın (ör-
neğin bebek arabası koltuğunun ayarlanması, koltuk 
kılıfının çıkartılması).

3.  Ana kucağını, bebek arabasına sürüş istikametinin 
tersi yönünde takınız.

   UYARI! Ana kucağını, bebek arabasına kesinlikle 
sürüş istikametinde sabitlemeye çalışmayın.

4.  Ana kucağının sabitleme dillerini 22  her iki taraftaki sa-
bitleme yarıklarına 23  yerleştiriniz. Ana kucağının her 
iki tarafındaki kontrol göstergeleri 25  yeşil olmalıdır. 

   UYARI! Taşıyıcı kolu 04  yukarı doğru çekerek ana 
kucağının bebek arabasına güvenli bir şekilde bağ-
landığından emin olunuz.

Lütfen bebek arabanızın kullanım kılavuzunu dikkate alınız! 

Bu ana kucağı, BRITAX/RÖMER ana kucaklarında kullanım için izin verilmiş olan 
tüm bebek arabası şasilerinde Seyahat Sistemi olarak kullanılabilir.

 UYARI! Bu Seyahat Sistemi,...
 ... birden fazla çocuğun taşınması için kullanılması için uygun değildir.
 ... ticari amaçlar doğrultusunda kullanılması için uygun değildir.
 ... başka şasiler ile birlikte kullanılması için uygun değildir. 
 ...  yatak veya beşik amacıyla kullanılması için uygun değildir. Taşıma 

çantaları, bebek arabaları ve spor arabaları sadece taşıma amacıy-
la kullanılmalıdır.

 UYARI!  Bebeğinizi ana kucağında her zaman kemerlerle bağlayınız ve 
ana kucağının bebek arabasına sağlam sabitlenmiş olduğundan emin olunuz. 
Bebek arabasını asla ana kucağından tutarak kaldırmayınız veya itmeyiniz. 
Ana kucağını bebek arabasına takmadan veya bebek arabasından çıkartmadan 
önce daima freni yerine oturtunuz.

Ana kucağının bebek arabasından çıkarılması
1.  Bebek arabasının kullanım kılavuzunda tarif edilen 

şekilde freni kilitleyiniz.
2.  Taşıyıcı kolun 04  en üst pozisyonda (A) olmasına 

dikkat ediniz (bkz. Bölüm 8.1 TAŞIYICI KOLUN 
AYARLANMASI) 

3.  Gri çözme düğmesini 24  çekiniz ve çekili tutunuz.
4.  Ana kucağını, sabitleme dilleri 22  sabitleme yarıkla-

rından 23  ayrılana kadar yukarı kaldırınız.
   UYARI! Bu sırada ana kucağını sıkıca tutunuz.

5.  Ana kucağı bebek arabasından çıkarınız. 

A

Kullanım ile ilgili başka sorularınız olursa, lütfen bize başvurunuz:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-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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 Lütfen, bu kılavuzu dikkatli ve eksiksiz bir şekilde okumak için zaman 
ayırınız ve bu kılavuzu ana kucağındaki saklama yerinde 10  her an kullanı-
ma hazır bir şekilde saklayınız! Çocuk koltuğu üçüncü şahıslara verileceği 
zaman kılavuz da birlikte verilmelidir!  

 TEHLİKE! Çocuğunuzu korumak için:
•  10 km/saat bir hızla gerçekleşen bir çarpışmalı kazada, ana kucağında, bunlar açık 

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

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

•  Düzenli aralıklarla tüm önemli parçaları hasar konusunda kontrol ediniz. Özellikle tüm 
mekanik yapı parçalarının kusursuz işlevsel durumda olup olmadığını kontrol ediniz.

• Ana kucağının parçalarına hiçbir zaman yağ veya gres sürmeyiniz.
•  Çocuğunuzu asla denetimsiz bir şekilde araç içerisinde ana kucağında bırakmayınız.
•  Bebeğiniz ana kucağında otururken emniyet kemerini daima bağlı tutun. 
•  Bebeğinizi yüksek yerlere (örneğin alt değiştirme dolabı, masa, koltuk) bırakılmış ana 

kucağında kesinlikle gözetimsiz olarak bırakmayınız. 
•  Ana kucağını, kullanılmadığı sürece doğrudan yoğun güneş ışınlarına karşı koruyunuz 

(örneğin üzerini hafif havlu ile kapatarak). 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, çocuğunuz o kadar 
güvende olacaktır. Bu nedenle çocuğunuza kemerin altında çok kalın giysiler giydir-
meyiniz. 

•  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 gerek-
tiğinde uzun araç sürüşlerine 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.

 TEHLİKE! Araçtaki tüm yolcuların güvenliği için:
Ani frenleme veya kaza durumunda, sabitlenmemiş eşyalar araçtaki yolcuların yaralan-
masına neden olabilir. Bu nedenle, lütfen her zaman aşağıdaki hususları dikkate alınız:
•  Araçtaki (örneğin pandizot üzerinde) tüm ağır veya keskin kenarlı eşyalar sabitlenmiş 

olmalıdır.
• Araçtaki tüm yolcular emniyet kemerlerini takmış olmalıdır.
•  Araçtaki ana kucağı, çocuk yokken dahi daima emniyete alınmış olmalıdır.

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

vs.) arasına sıkışmamasına dikkat ediniz.
•  Ana kucağına devirebileceği için alt kemer ucunun hiçbir yere sıkışmamasını sağlayı-

nız (örneğin kapılara, yürüyen merdivenlere vb.).    
•  Kullanmayacağınız ana kucağını güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Koltuk üzerine 

ağır eşyalar koymayınız veya bazayı doğrudan ısı kaynaklarının yanında veya doğru-
dan 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 size aksesuar 
programımızda bulunan BRITAX RÖMER çocuk koltuğu altlığını kullanmanızı tavsiye 
etmekteyiz.

SAYFA II

Taşıyıcı kolu 04  A, B ve C olmak üzere üç farklı konumda sabitleyebilirsiniz:
Taşıyıcı kolun pozisyonları:
A - Elle taşımak ve araçta götürmek için.
B - Bebeğinizi yerleştirmek için.
C - Aracın dışında güvenli durması için. 

Taşıyıcı kolun ayarlanması için:
1.  Taşıyıcı koldaki 04  iki düğmeye 02  aynı anda bası-

nız ve basılı tutunuz. 
2.  Taşıyıcı kolu 04 , düğmeler 02  basılı tutulduğu sıra-

da istediğiniz pozisyona kadar döndürünüz. 
3.  Düğmeleri 02  serbest bırakınız ve taşıyıcı kolun 04  

doğru sabitlendiğinden emin olunuz.  

8.1 TAŞIYICI KOLUN AYARLANMASI 


