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61 – 105 cm

≤ 18 kg

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

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  Zgornja tipka 08  Ramenska pasova

02  Polnilni priključek USB-C 09  Tipka za prestavitev

03  Spodnja tipka 10  Zaponka pasu (rdeča tipka)

04  Rdeča LED 11  Pas za prestavljanje

05  Tipka za sprostitev 12  Jezička zaponke

06  Naslon za glavo 13  Upravljalni element

07  Ramenska blazina 14  Predal

Ramenska pasova in naslon za glavo
Pravilno nastavljen naslon za glavo zagotavlja optimalno zaščito otroka v 
otroškem sedežu. Naslon za glavo je pravilno nastavljen, ko sta ramenska 
pasova speljana vodoravno ali malo nad rameni otroka.

Zrahljanje ramenskih pasov 1

 Tipko za prestavitev držite pritisnjeno.

 Ramenska pasova povlecite naprej.

 Ne vlecite za ramenski blazini.

 Spustite tipko za prestavitev.

Prestavljanje ramenskih pasov 2

 Tipko za sprostitev naslona za glavo držite pritisnjeno.
 Naslon za glavo prestavite na primerno višino ramenskih pasov.
 Spustite tipko za sprostitev.

 Naslon za glavo slišno zaskoči.

 Naslon za glavo potisnite navzdol, da preverite, ali je zaskočil.

 Ramenska pasova sta speljana vodoravno ali malo nad rameni  
otroka.  3

Napenjanje ramenskih pasov 4

 Pas za prestavljanje izvlecite ravno.

 Pasu za prestavljanje ne vlecite navzgor ali navzdol.

Pripenjanje otroka 
 Modul sedeža zavarujte na podstavku FLEX BASE iSENSE. Glejte navodila 
za uporabo FLEX BASE iSENSE. 5

 Zrahljajte ramenska pasova. Glejte poglavje »Ramenska pasova in naslon 
za glavo« stran 1. 1

 Pritisnite rdečo tipko, da odpnete zaponko pasu. 6

 Zaponko pasu nagnite naprej.

 Otroka vstavite v otroški sedež.

 Pod pasom ne sme nositi debelih oblačil.

 Ramenska pasova speljite okoli otrokovih ramen.

 OPOZORILO! Preverite, ali ramenska pasova nista zavita ali zamenjana.

 Prekrižajte jezička zaponke. 7

 Jezička zaponke vstavite v zaponko pasu, da zaskočita.

 Jezička zaponke slišno zaskočita.

 Pas za prestavljanje izvlecite ravno. 4

 Pasu za prestavljanje ne vlecite navzgor ali navzdol.

 Ramenska pasova se tesno prilegata otrokovemu telesu.

 OPOZORILO! Preverite, ali sta ledvena varnostna pasova speljana čim 
nižje čez otrokove dimlje.

Odpenjanje otroka 8

 Pritisnite rdečo tipko, da odpnete zaponko pasu. 

 Otroka vzemite ven.

Polnjenje akumulatorja 9
 Na voljo samo pri DUALFIX iSENSE.

 OPOZORILO! Nevarnost eksplozije in razjed. Zaradi nestrokovne uporabe 
se lahko akumulator poškoduje. 

 Akumulatorja ne potapljajte v vodo.
 Akumulatorja ne približujte ognju.
 Akumulator zaščitite pred vročino. Upoštevajte priporočene temperature za 
uporabo in shranjevanje.

 Akumulatorja ne odstranjujte, spreminjajte ali zamenjajte. Lahko eksplodira 
ali iz njega lahko iztečejo strupene snovi.

 Če je akumulator poškodovan, preoblikovan ali so na njem vidne razpoke, 
ga ne razstavljajte in ne spreminjajte njegove sestave.

 Če iz akumulatorja izteka tekočina, se izjemno korozivne tekočine ne 
dotikajte. Če pride do stika z očmi ali kožo, se posvetujte z zdravnikom.

Akumulator pred prvo uporabo do konca napolnite. Pri prvem polnjenju 
se sprostijo funkcije osvetlitve. Za polnjenje akumulatorja uporabljajte 
priložen polnilni kabel. Ta zagotavlja navedeno življenjsko dobo akumulatorja. 
Akumulator polnite samo pri temperaturi okolice od +10 do +40° C. V vtičnico 
za polnjenje ne potiskajte tujkov. Življenjska doba akumulatorja je vsaj 500 
ciklov polnjenja.

 Polnilni kabel priključite na enega izmed obeh polnilnih priključkov USB-C.

 Na vsakem upravljalnem elementu je en polnilni priključek USB-C.

 OPOZORILO! Nevarnost zadavitve. Polnilnega kabla ne speljite čez otroški 
sedež. Polnilni kabel speljite vstran od otroškega sedeža. 

 Polnilni kabel priključite na 5-V USB-adapter.

 Če rdeča LED neprekinjeno sveti, se akumulator polni.

 Če rdeča LED več ne sveti, je akumulator do konca napolnjen.

 Odstranite polnilni kabel in ga shranite izven dosega otrok 
(npr. v armaturnem predalu).

 Akumulator znova napolnite, ko se izprazni.

 Napolnjenost lahko preveriti. Pritisnite poljubno tipko. Če rdeča LED trikrat 
počasi utripne, je napolnjenost nizka.

 Med polnjenjem je mogoče uporabljati notranjo osvetlitev.

Notranja osvetlitev
 Na voljo samo pri DUALFIX iSENSE.

 Upravljanje BABY-SAFE iSENSE je drugačno kot pri DUALFIX iSENSE.

Notranjo osvetlitev lahko ročno upravljate z levim in desnim upravljalnim 
elementom. Hkrati lahko vklopite zapozneli izklop. Pri tem se osvetlitev nekaj 
minutah samodejno izklopi.

Vklop osvetlitve/povečanje svetilnosti 10

 Kratko pritisnite zgornjo tipko.

 Osvetlitev se vklopi.

 V nekaj minutah znova kratko pritisnite zgornjo tipko.

 Svetilnost se poveča.

 Svetilnost lahko povečate dvakrat. Ko znova pritisnete zgornjo tipko se 
osvetlitev izklopi.

Izklop osvetlitve/zmanjšanje svetilnosti 11

 Spodnjo tipko držite pritisnjeno.

 Osvetlitev se izklopi.

 Svetilnost lahko zmanjšate, tako da kratko pritisnete spodnjo tipko.

Vklop zapoznelega izklopa

 Zgornjo tipko pritiskajte, da luč enkrat utripne.

 Zapozneli izklop je vklopljen.

 Osvetlitev se po nekaj minutah samodejno izklopi.

3. Namen uporabe
Ta izdelek je zasnovan, preizkušen in odobren v skladu z zahtevami 
evropskega standarda za otroške varnostne naprave R129/03 (i-Size universal 
ISOFIX).

Ta izdelek je dovoljeno uporabljati v kombinaciji s podstavkom 
FLEX BASE iSENSE za zavarovanje otroka v vozilu.

Nasproti smeri vožnje V smeri vožnje

Telesna višina 61–105 cm 76–105 cm

Telesna teža največ 18 kg
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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.

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.

Nevarnost poškodb, ker ni prevleke sedeža

Prevleka sedeža je pomemben varnostni sestavni del otroškega sedeža. Če 
prevleka sedeža ni uporabljena, obstaja nevarnost hudih telesnih poškodb in 
poškodb s smrtnim izidom.

 Uporabljajte samo originalne nadomestne prevleke sedežev BRITAX 
RÖMER.

 Nadomestne prevleke sedežev so na voljo pri specializiranem prodajalcu.

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.

5. Uporaba v vozilu
 OPOZORILO! Ta izdelek je dovoljeno uporabljati izključno s podstavkom 

FLEX BASE iSENSE.

 Upoštevajte navodila za uporabo FLEX BASE iSENSE.
 Zavarovanje tega otroškega sedeža na podstavku je opisano v navodilih za 
uporabo FLEX BASE iSENSE.

4. Varnostni napotki
Nevarnost poškodb zaradi poškodovanega otroškega 

sedeža

Pri nesreči s hitrostjo naleta več kot 10 km/h se lahko otroški sedež 
poškoduje, 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.

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

 Ne uporabljajte močnih čistil (npr. topil).

Čiščenje prevleke

Snemanje prevleke

 Zrahljajte ramenska pasova. Glejte poglavje »Ramenska pasova in naslon 
za glavo« stran 1. 01

 Pritisnite rdečo tipko, da odpnete zaponko pasu. 12

 Naslon za glavo do konca izvlecite. Glejte poglavje »Ramenska pasova in 
naslon za glavo« stran 1.

 Snemite kaveljce prevleke na naslonu za glavo.

 Snemite prevleko zgoraj na naslonu za glavo in jo povlecite naprej.

 Snemite elastične zanke pod naslonom za glavo.

 Snemite prevleko naslona za glavo.

 Odpnite gumbe. 13

 Odpnite sprijemalna zapirala mednožne blazine.

 Snemite elastične zanke in plastične kartice v območju nog.

 Prevleko snemite z roba ogrodja sedeža.

 Prevleko previdno snemite z upravljalnih elementov (DUALFIX iSENSE).

 Snemite prevleko.

 OPOZORILO! Izdelka ne uporabljajte brez prevleke.

Pranje prevleke

 Upoštevajte navodila na etiketi za pranje.

Nameščanje prevleke

 Postopek izvedite v obratnem vrstnem redu.

Čiščenje ramenskih blazin
Snemanje ramenskih blazin 14

 Zrahljajte ramenska pasova. Glejte poglavje »Ramenska pasova in naslon 
za glavo« stran 1. 01

 Pritisnite rdečo tipko, da odpnete zaponko pasu.

 Odpnite sprijemalna zapirala.

 Odprite predal.

 Ramenska pasova nekoliko izvlecite.

 Zanke pasu odpnite iz plastičnih nastavkov.

 Ramenski blazini snemite od naprej.

 OPOZORILO! Izdelka ne uporabljajte brez ramenskih blazin.

Pranje ramenskih blazin

 Upoštevajte navodila na etiketi za pranje.

Namestitev ramenskih blazin

 Postopek izvedite v obratnem vrstnem redu.

Nega zaponke pasu
Umazanija in tujki lahko negativno vplivajo na delovanje zaponke pasu. 
Zaponko pasu negujte, če se jezička zaponke v zaponki pasu težko ali sploh 
ne zaskočita.

Odstranjevanje zaponke pasu 15

 Snemite prevleko sedala.

 Mednožni pas s kovinsko ploščico zavrtite za 90°.

 Kovinsko ploščico z ožjim robom potisnite naprej skozi režo za pas.

Čiščenje zaponke pasu

 Zaponko pasu za eno uro položite v toplo vodo z detergentom za 
pomivanje.

 Zaponko pasu sperite in pustite, da se posuši.

Namestitev zaponke pasu 16

 Kovinsko ploščico zaponke pasu potisnite skozi režo za pas.

 Mednožni pas s kovinsko ploščico zavrtite za 90°.

 Kovinska ploščica je vpeta prečno na smer vožnje.

 Preverite pritrditev, tako da močno povlečete za zaponko pasu.

 Zaponko pasu potisnite skozi prevleko.

 Namestite prevleko sedala.

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.

Za DUALFIX iSENSE dodatno velja:

 Pred skladiščenjem do konca napolnite akumulator.

 Akumulator do konca napolnite vsaj vsakih 12 mesecev.

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

DUALFIX iSENSE je treba odstraniti kot odpadno elektronsko opremo.
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