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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ2.

Χαιρόμαστε που το BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE συνοδεύει 
το παιδί σας με ασφάλεια στους πρώτους μήνες της ζωής του.

	Για να μπορέσετε να προστατεύσετε σωστά το παιδί σας, 
πρέπει το BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE να τοποθετείται 
και να χρησιμοποιείται ακριβώς όπως περιγράφεται στις οδηγίες 
χρήσης! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες προτού χρησιμοποι-
ήσετε για πρώτη φορά το BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE 
και φυλάξτε τις οδηγίες στον ειδικά προβλεπόμενο χώρο στον 
σταθμό βάσης.

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα 
σύμβολα:	

Σύμβολο Προειδοποιητική 
λέξη

Επεξήγηση

	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών 
ατόμων

	 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙ-
ΗΣΗ!

Κίνδυνος ελαφρών τραυματισμών 
ατόμων

	 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος υλικών ζημιών 

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Χρήσιμες οδηγίες 

Οδηγίες χρήσης, οι οποίες ακολουθούν συγκεκριμένη σειρά, σημειώ-
νονται με αριθμό.
Παράδειγμα: 
1. Πατήστε το κουμπί...		

ΕΙΣΑΓΩΓΗ1.

ΕΠΑΦΗ5.ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ4.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες για την χρήση των συστη-
μάτων συγκράτησης για παιδιά στις οδηγίες χρήσης του οχήματος σας. 
Στις οδηγίες χρήσης του οχήματός σας θα βρείτε τις τις πληροφορίες 
σχετικά με τα καθίσματα οχήματος που έχουν εγκριθεί κατά το πρότυ-
πο ECE R16 για χρήση με συστήματα συγκράτησης για παιδιά.
Δυνατότητες χρήσης BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE: 

BRITAX RÖMER 
Παιδικό κάθισμα 

αυτοκινήτου

Θέση καθίσματος οχήματος

i-Size Όχι i-Size

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE 

(κάθισμα μωρού)
+ BABY-SAFE i-SIZE 

BASE

+ BABY-SAFE i-SIZE 
FLEX BASE

α)  Κατά την επιλογή του σταθμού βάσης λάβετε υπόψη τις συστάσεις που περιέχονται 
για το δικό σας όχημα στη λίστα με τους τύπους οχημάτων (διατίθεται με τον σταθμό 
βάσης). Η λίστα με τους τύπους οχημάτων ενημερώνεται διαρκώς. Μπορείτε να προμη-
θευτείτε την τρέχουσα έκδοση από εμάς ή από την ιστοσελίδα www.britax.com.

β)  Αυτό σημαίνει ότι ο σταθμός βάσης μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε οχήματα 
τα οποία αναφέρονται στη λίστα με τους τύπους οχημάτων (διατίθεται με τον σταθμό 
βάσης). Η λίστα με τους τύπους οχημάτων ενημερώνεται διαρκώς. Μπορείτε να προμη-
θευτείτε την τρέχουσα έκδοση από εμάς ή από την ιστοσελίδα www.britax.com.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σταθμό βάσης:

με κατεύθυνση προς 
τα εμπρός

όχι

με κατεύθυνση προς τα πίσω ναι

με ζώνη 2 σημείων όχι

με ζώνη 3 σημείων όχι

στη θέση του συνοδηγού ναι 1)

στα πλευρικά πίσω καθίσματα ναι

στο μεσαίο πίσω κάθισμα ναι
1) Ο μπροστινός αερόσακος πρέπει να είναι απενεργοποιημένος. Τηρείτε τις υπο-
δείξεις στο εγχειρίδιο του οχήματος.

  ≤  13 kg

Το BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE προορίζεται μόνο σε συνδυ-
ασμό με το παιδικό κάθισμα Britax Römer BABY-SAFE i-SIZE / BABY-
SAFE² i-SIZE E και αποκλειστικά για την ασφάλεια του μωρού σας 
εντός του οχήματος. 

BRITAX RÖMER 
Παιδικό κάθισμα 

αυτοκινήτου

Έλεγχος και πιστοποίηση 
σύμφωνα με το ECE* R 129/00

Ύψος παιδιού Βάρος σώματος

BABY-SAFE i-SIZE 
BASE / FLEX BASE

40 - 83 cm ≤  13 kg

*ECE = Ευρωπαϊκό πρότυπο για εξοπλισμό ασφαλείας

Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου σχεδιάστηκε, ελέγχθηκε και πιστο-
ποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου 
για παιδικό εξοπλισμό ασφαλείας (ECE R 129/00). Η ένδειξη ελέγ-
χου Ε (μέσα σε κύκλο) και ο αριθμός πιστοποίησης βρίσκονται στην 
πορτοκαλί ετικέτα πιστοποίησης (αυτοκόλλητο στο παιδικό κάθισμα 
αυτοκινήτου).

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!              Κανένας από τους σταθμούς βάσης δεν μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα 
καθίσματα μωρού. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!              Η πιστοποίηση παύει να ισχύει με οποια-
δήποτε τροποποίηση στο παιδικό κάθισμα 
αυτοκινήτου. Αλλαγές μπορούν να γίνουν 
αποκλειστικά και μόνο από τον κατασκευ-
αστή. Αυθαίρετες τεχνικές τροποποιήσεις 
μπορεί να μειώσουν ή να αναιρέσουν πλήρως 
τη λειτουργία προστασίας του καθίσματος.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  Το BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
την ασφάλεια του παιδιού σας εντός του οχή-
ματος. Ο σταθμός βάσης δεν είναι σε καμία 
περίπτωση κατάλληλος για χρήση εντός της 
οικίας ως κάθισμα ή παιχνίδι.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ3.

Αν έχετε ακόμη απορίες ως προς τη χρήση, απευθυνθείτε 
σε εμάς:

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

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

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Ηνωμένο Βασίλειο

Tηλ.: +44 (0) 1264 333343
Φαξ: +44 (0) 1264 334146
E-mail: service.uk@britax.com
www.britax.com
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ6.

	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	

9.  Τραβήξτε τον σταθμό βάσης , για να ελέγξετε αν 
έχει ασφαλίσει και στις δύο πλευρές. 

 
10. Βεβαιωθείτε ότι το ποδαράκι στήριξης 07  έχει 

περιστραφεί πλήρως και ότι η κόκκινη σήμαν-
ση επάνω στο ποδαράκι στήριξης 07  δεν είναι 
πλέον ορατή.

11. Πατήστε τα δύο γκρι κουμπιά ρύθμισης 06  και 
τραβήξτε το ποδαράκι στήριξης 07  προς τα έξω 
έως ότου στερεωθεί με ασφάλεια στο δάπεδο 
του οχήματος και η πράσινη σήμανση 14  είναι 
πλήρως ορατή.

        ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Στο ποδαράκι στήριξης 07 	η πρά-
σινη σήμανση πρέπει να είναι 14  πλήρως ορατή. 
Το ποδαράκι στήριξης 07  δεν πρέπει ποτέ να 
αιωρείται ή να στηρίζεται σε αντικείμενα.  
Προσέξτε ώστε το ποδαράκι στήριξης 07  να μην 
ανασηκώνει τον σταθμό βάσης από την επιφά-
νεια του καθίσματος. 

12. Μόνο BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE: Ακολου-
θήστε τα βήματα που περιγράφονται στο Κεφά-
λαιο «8. Προσαρμογή της γωνίας κλίσης». 

13. Πιάστε τον σταθμό βάσης με τα δύο χέρια και 
σπρώξτε τον ασκώντας ομοιόμορφη πίεση και 
στις δύο πλευρές προς την κατεύθυνση του 
ερεισίνωτου του οχήματος έως ότου ο σταθμός 
βάσης εφαρμόσει στο ερεισίνωτο.

 Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες 
οδηγίες και φυλάξτε τις στην προβλεπόμενη θήκη αποθήκευσης 13  
στον σταθμό βάσης για να μπορείτε να ανατρέχετε ανά πάσα στιγ-
μή σε αυτές! Παραδώστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης μαζί με τον 
σταθμό βάσης σε περίπτωση μεταβίβασής του σε τρίτο!  

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Για την ασφάλεια του παιδιού σας:
•  Σε περίπτωση ατυχήματος με ταχύτητα σύγκρουσης πάνω από 

10 χλμ/ώρα ο σταθμός βάσης μπορεί υπό συνθήκες να καταστρα-
φεί, χωρίς οι φθορές να είναι άμεσα εμφανείς. Σε αυτήν την περί-
πτωση θα πρέπει να αντικαταστήσετε τον σταθμό βάσης. Απορρίψ-
τε τον σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

•  Ζητήστε διεξοδικό έλεγχο του σταθμού βάσης εφόσον υπέστη 
ζημιές (π.χ. αν έπεσε στο πάτωμα).

•  Ελέγχετε τακτικά όλα τα σημαντικά μέρη για ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι κυ-
ρίως όλα τα μηχανικά μέρη βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

• Μην λιπαίνετε ποτέ με γράσο ή λάδι μέρη του σταθμού βάσης.
•  Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στο κάθισμα μωρού και 

στον σταθμό βάσης εντός του οχήματος.
•  Σταθμεύετε το όχημα κατά τρόπο που να μπορείτε να τοποθετείτε 

και να αφαιρείτε από το όχημα το κάθισμα μωρού μόνο από την 
πλευρά του πεζοδρομίου. 

•  Προστατεύετε το κάθισμα μωρού και τον σταθμό βάσης από έντονη 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κατά το χρονικό διάστημα που δεν χρη-
σιμοποιούνται. Το κάθισμα μωρού μπορεί να αναπτύξει μεγάλες θερ-
μοκρασίες, όταν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Το παιδικό 
δέρμα είναι ευαίσθητο και μπορεί εξαιτίας αυτού να τραυματιστεί.

•  Όσο πιο κοντά στο σώμα του παιδιού σας βρίσκεται η ζώνη ασφα-
λείας, τόσο μεγαλύτερη η ασφάλεια που παρέχεται. Για το λόγο 
αυτό, αποφύγετε να φοράτε στο παιδί σας χοντρά ρούχα κάτω από 
τη ζώνη ασφαλείας.

•  Τα αυτοκόλλητα εγκατάστασης και προειδοποίησης αποτελούν ση-
μαντικό μέρος του σταθμού βάσης και δεν πρέπει να αφαιρούνται. 	

•  Το κάθισμα μωρού δεν προορίζεται για παρατεταμένη τοποθέτηση 
του μωρού σας. Η ημιύπτια στάση στο κάθισμα μωρού επιβαρύνει 
σε κάθε περίπτωση τη σπονδυλική στήλη του μωρού σας. Όταν 
διανύετε μεγαλύτερες αποστάσεις με το αυτοκίνητο, σταματάτε και 
βγάζετε το μωρό σας όσο πιο συχνά γίνεται από το κάθισμα μωρού. 
Εκτός αυτοκινήτου το μωρό δεν πρέπει να είναι πολλές ώρες καθι-
σμένο στο κάθισμα. 

•  Στερεώστε όλα τα ερεισίνωτα των καθισμάτων του οχήματος 
(π.χ. ασφαλίστε το αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα).

•  Μην επιχειρήσετε ποτέ να ασφαλίσετε ένα μωρό στα πόδια σας 
με τη ζώνη του αυτοκινήτου ή κρατώντας το σφιχτά.

•  Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον χώρο ποδιών μπροστά από 
το ποδαράκι στήριξης του σταθμού βάσης.	

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Προστασία όλων των επιβατών του οχήματος:
Σε απότομο φρενάρισμα ή σε ατύχημα μπορεί αντικείμενα και άτομα 
που δεν είναι ασφαλισμένα να τραυματίσουν άλλους επιβάτες. 
Για αυτό προσέχετε πάντα ώστε...
•  να είναι σταθερά στερεωμένες οι πλάτες των καθισμάτων 

(π.χ. ασφαλίστε το αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα).
•  όλα τα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο όχημα 

(π.χ. στην πίσω εταζέρα) να είναι ασφαλισμένα.
• να είναι δεμένοι με ζώνες ασφαλείας όλοι οι επιβάτες του οχήματος.
•  το παιδικό κάθισμα στο όχημα να είναι πάντα ασφαλισμένο, ακόμα 

και αν δεν μεταφέρετε κάποιο παιδί.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για προστασία κατά τη χρήση του παιδικού 
καθίσματος:
•  Για την αποφυγή ζημιών, προσέξτε ώστε ο σταθμός βάσης να μην 

μαγκώνει ανάμεσα σε σκληρά αντικείμενα (πόρτα αυτοκινήτου, 
ράγες καθίσματος κ.λπ.).

•  Φυλάξτε τον σταθμό βάσης σε ασφαλές μέρος, όταν δεν τον χρη-
σιμοποιείτε. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στον σταθμό 
βάσης και μην τον αποθηκεύετε σε άμεση επαφή με πηγές θερμότη-
τας ή κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την προστασία του οχήματός σας:
•  Συγκεκριμένα καλύμματα καθίσματος αυτοκινήτου από ευαίσθη-

τα υλικά (π.χ. βελούδο, δέρμα κ.λπ.) μπορεί να εμφανίσουν ίχνη 
φθοράς κατά την χρήση παιδικών καθισμάτων. Για τη βέλτιστη 
προστασία των καλυμμάτων των καθισμάτων του αυτοκινήτου σας 
συνιστούμε την χρήση του υποθέματος παιδικού καθίσματος BRITAX 
RÖMER από τον κατάλογο αξεσουάρ μας.

ΣΕΛΙΔΑ ΙΙ

2.  Περιστρέψτε το ποδαράκι στήριξης 07  έως 
ότου ασφαλίσει προς τα έξω.  
 
 
 

3.   Πιέστε μεταξύ τους, και στις δύο πλευρές του 
καθίσματος, το πράσινο κουμπί ασφάλισης 05  
και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης 04 .  
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε ότι και 
τα δύο άγκιστρα στους βραχίονες ασφαλείας 
ISOFIX 03  είναι ανοιχτά και έτοιμα για τοπο-
θέτηση.

4. Τραβήξτε τον γκρι μοχλό 11  προς την κα-
τεύθυνση του ποδιού στήριξης 07  έως ότου 
οι βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 03  βγουν 
τελείως έξω. 
 
 
 

5.  Τοποθετήστε τον σταθμό βάσης στραμμένο 
προς τα πίσω πάνω σε ένα κάθισμα αυτοκινή-
του εγκεκριμένο για τη χρήση αυτή. 

		 ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ανάλογα με την κατασκευή ενδέ-
χεται να υπάρχει κενό ανάμεσα στην επιφάνεια 
εγκατάστασης του σταθμού βάσης και στο 
κάθισμα του οχήματος. Το κενό αυτό δεν απο-
τελεί περιορισμό από άποψη τεχνική ή ασφά-
λειας κατά τη χρήση του σταθμού βάσης.

6.  Τοποθετήστε τους δύο βραχίονες ασφαλεί-
ας ISOFIX 03  ακριβώς μπροστά από τα δύο 
βοηθήματα εισαγωγής 02 .

7.  Σπρώξτε και τους δύο βραχίονες ασφαλείας 
ISOFIX 03  στα βοηθήματα εισαγωγής 02 , 
έως ότου οι βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 03  
ασφαλίσουν και στις δύο πλευρές με χαρακτη-
ριστικό «κλικ».  
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Και στις δύο πλευρές πρέπει να 

είναι ορατό το πράσινο κουμπί ασφάλισης 05 , έτσι 
ώστε  να είστε βέβαιοι ότι ο σταθμός βάσης έχει 
στερεωθεί σωστά. 
8.  Πιάστε τον σταθμό βάσης με τα δύο χέρια και 

σπρώξτε τον ασκώντας ομοιόμορφη πίεση και 
στις δύο πλευρές προς την κατεύθυνση του 
ερεισίνωτου του οχήματος έως ότου ο σταθ-
μός βάσης εφαρμόσει στο ερεισίνωτο. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ένας αερόσακος, που θα προσκρούσει στο παι-
δικό κάθισμα, μπορεί να τραυματίσει σοβαρά το μωρό σας ή και 
να το σκοτώσει. 
Το κάθισμα μωρού και ο σταθμός βάσης δεν πρέπει να τοποθετού-
νται στη θέση του συνοδηγού με ενεργοποιημένο μπροστινό αερόσα-
κο! Σε θέσεις με πλευρικούς αερόσακους, να προσέχετε τις υποδεί-
ξεις του εγχειριδίου του οχήματός σας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 7.

Προετοιμασία:

1.  Αν το όχημα σας δεν είναι εργοστασιακά εξοπλισμένο με τα βο-
ηθήματα εισαγωγής ISOFIX, αγκιστρώστε τα δύο βοηθήματα 
εισαγωγής ISOFIX 02 , τα οποία βρίσκονται στην συσκευασία 
παράδοσης του καθίσματος*, με την εγκοπή προς τα επάνω στα 
δύο σημεία στερέωσης ISOFIX 01  του οχήματός σας.

 ΣΥΜΒΟΥΛΗ:  Τα σημεία στερέωσης ISOFIX βρίσκονται μεταξύ 
της επιφάνειας καθίσματος και του ερεισίνωτου του 
καθίσματος αυτοκινήτου. 

* Τα βοηθήματα εισαγωγής διευκολύνουν την τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου 
με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτρέπουν την καταστροφή των καλυμμάτων 
των καθισμάτων του οχήματος. Εφόσον δεν χρειάζεστε πλέον τα βοηθήματα εισαγωγής, αφαιρέστε 
τα και φυλάξτε τα σε ασφαλές μέρος. Σε οχήματα με ανατρεπόμενη πλάτη καθίσματος πρέπει πριν 
από την ανατροπή της πλάτης του καθίσματος να αφαιρέσετε τα βοηθήματα εισαγωγής.
Βλάβες στη λειτουργία που τυχόν εμφανιστούν οφείλονται τις περισσότερες φορές σε ακαθαρσίες 
που έχουν μαζευτεί στις βοηθητικές υποδοχές και στα άγκιστρα. Αφαιρέστε ακαθαρσίες ή ξένα 
σωματίδια για να αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα.
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A Αφαίρεση του καθίσματος μωρού από τον 
σταθμό βάσης

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή 15  
βρίσκεται στην ανώτερη θέση A.

1.  Τραβήξτε και κρατήστε τραβηγμένο το γκρι 
πλήκτρο απασφάλισης 16 .

2.  Ανασηκώστε το κάθισμα μωρού μέχρι να ελευ-
θερωθούν τα γλωσσίδια στερέωσης 17  από τις 
υποδοχές στερέωσης 08 .

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κρατάτε σταθερά το 
κάθισμα μωρού.

3.  Κατεβάστε το κάθισμα μωρού από τον σταθμό 
βάσης. 

16

17

08

Ρύθμιση της γωνίας κλίσης:
1.  Σταθμεύετε το όχημά σας σε όσο το δυνατόν 

επίπεδη επιφάνεια.
2.  Κρατώντας πατημένο το γκρι κουμπί ρύθμισης 

της κλίσης 09  τραβήξτε το άνω τμήμα του 
σταθμού βάσης 12  σταδιακά προς τα επάνω. 
Σε κάθε βαθμίδα ασφάλισης ελέγχετε εάν 
η επιλεγμένη γωνία είναι επαρκής.  

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κατεβάζοντας το άνω τμήμα 
του σταθμού βάσης 12  προσέξτε να μην πιά-
σετε τα δάχτυλά σας.

3.  Ρυθμίστε τη γωνία κλίσης κατά τρόπο που 
ο δείκτης κλίσης 10  να είναι πράσινος. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Δεν είναι δυνατή η χρήση όταν 
ο δείκτης κλίσης 10  die είναι κόκκινος.

4.  Απελευθερώστε το γκρι κουμπί ρύθμισης της γω-
νίας κλίσης 09  και βεβαιωθείτε ότι το άνω τμήμα 
του σταθμού βάσης έχει ασφαλίσει σωστά.  

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Σε περίπτωση τοποθέτησης 
του σταθμού βάσης σε άλλο όχημα απαιτείται 
νέα ρύθμιση της γωνίας κλίσης ξεκινώντας από 
την πιο επίπεδη θέση.   

A
15

12

15

Τοποθέτηση του καθίσματος μωρού στον 
σταθμό βάσης

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή 15  
βρίσκεται στην ανώτερη θέση A.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Βεβαιωθείτε ότι στην επάνω 
πλευρά του σταθμού βάσης 12  δεν υπάρχουν 
ξένα σώματα.

1.  Τοποθετήστε το κάθισμα μωρού με κατεύ-
θυνση προς τα πίσω (το μωρό να κοιτάει 
προς τα πίσω) πάνω στον σταθμό βάσης.

2.  Ασφαλίστε το κάθισμα μωρού. Ακούγεται 
το χαρακτηριστικό «κλικ». 

3.  Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρικές ενδεί-
ξεις είναι πράσινες. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Και οι δύο πλευρικές ενδεί-
ξεις πρέπει να είναι πράσινες.

4.  Τραβήξτε τη χειρολαβή 15  του καθίσματος 
μωρού για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΩΡΟΥ9.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ8.
Ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος υπάρχουν διαφορές στη γωνία 
του καθίσματος, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει τη στάση καθίσμα-
τος του παιδιού σας. 
Κατ’ αρχήν συνιστάται η όσο το δυνατόν πιο ευθυτενής στάση 
καθίσματος. Βεβαιωθείτε ότι η γωνία του σταθμού βάσης είναι τόσο 
επίπεδη όσο απαιτείται για τη σωματική διάπλαση του παιδιού σας.  

Άνοιγμα του ISOFIX
1.  Τραβήξτε τον γκρι μοχλό 11  προς την κατεύ-

θυνση του ποδιού στήριξης 07 . 
2.  Πιέστε μεταξύ τους και στους δύο βραχίονες ασφα-

λείας 03  το πράσινο κουμπί ασφάλισης 04  και 
το κόκκινο κουμπί απασφάλισης 05 . Οι βραχίο-
νες ασφαλείας απασφαλίζουν.

3.  Τραβήξτε τον γκρι μοχλό  11  προς την κατεύ-
θυνση του ποδιού στήριξης 07  και πιέστε ταυτό-
χρονα τους δύο βραχίονες ασφαλείας 03  προς 
την κατεύθυνση του ποδιού στήριξης, έως ότου 
εισέλθουν τελείως μέσα. 

 ► Ο σταθμός βάσης μπορεί τώρα να αφαιρεθεί.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Το παιδικό κάθισμα αυτοκινή-

του πρέπει να είναι πάντα ασφαλισμένο όταν 
βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο, ακόμη και όταν 
δεν κάθεται το παιδί σε αυτό.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ:

ΑΦΑΙΡΕΣΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ11.
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ:
Λάβετε υπόψη τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας.

Απόρριψη συσκευασίας Κάδος για χαρτόνι

Κάλυμμα καθίσματος Λοιπά απορρίμματα, θερμική 
εκμετάλλευση

Πλαστικά εξαρτήματα Ανάλογα με την σήμανση στον 
αντίστοιχο κάδο

Μεταλλικά εξαρτήματα Κάδος για μέταλλα

Ζώνες ασφαλείας Κάδος για πολυεστέρα

Κλειδαριά και γλωσσίδια Λοιπά απορρίμματα

 Για την ασφάλεια του παιδιού σας πριν από κάθε διαδρομή 
με το αυτοκίνητο σιγουρευτείτε ότι ...

 ► οι βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 03  έχουν ασφαλίσει και στις δύο 
πλευρές στα σημεία στερέωσης ISOFIX 01  και ότι τα και τα δύο 
κουμπιά ασφάλισης 05  είναι τελείως πράσινα,
 ► το ποδαράκι στήριξης 07  στηρίζεται καλά στο δάπεδο του οχήμα-
τος και στη βάση του είναι ορατή η πράσινη σήμανση 14 ,
 ► το ποδαράκι στήριξης 07  δεν ανασηκώνει τον σταθμό βάσης από 
την επιφάνεια του καθίσματος,
 ► το κάθισμα μωρού έχει ασφαλίσει πλήρως στον σταθμό βάσης,
 ► το κάθισμα του συνοδηγού στο οποίο έχετε τοποθετήσει το παιδι-
κό κάθισμα δεν έχει μπροστινό αερόσακο,
 ► το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο αντίθετα προς την κατεύθυν-
ση πορείας. 

 Για την ασφάλεια του παιδιού σας πριν από κάθε διαδρομή 
με το αυτοκίνητο σιγουρευτείτε ότι ...

 ► οι βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 03  έχουν ασφαλίσει και στις δύο 
πλευρές στα σημεία στερέωσης ISOFIX 01  και ότι τα και τα δύο 
κουμπιά ασφάλισης 05  είναι τελείως πράσινα,
 ► το ποδαράκι στήριξης 07  στηρίζεται καλά στο δάπεδο του οχή-
ματος και στη βάση του είναι ορατή η πράσινη σήμανση 14 ,
 ► το ποδαράκι στήριξης 07  δεν ανασηκώνει τον σταθμό βάσης από 
την επιφάνεια του καθίσματος,
 ► το κάθισμα μωρού έχει ασφαλίσει πλήρως στον σταθμό βάσης,
 ► το κάθισμα του συνοδηγού στο οποίο έχετε τοποθετήσει το 
παιδικό κάθισμα δεν έχει μπροστινό αερόσακο,
 ► το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο αντίθετα προς την κατεύ-
θυνση πορείας. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ10.
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Τα πλαστικά μέρη πλένονται με διάλυμα με σαπούνι. Μην  χρησιμο-
ποιείτε σκληρά καθαριστικά (π.χ. διαλύτες).
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