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BABY-SAFE i-SIZE BASE
BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE
Instrucţiuni de utilizare

www.britax.com
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PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA 
PRODUSELOR

2.

Ne bucurăm că produsul nostru BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE 
vă poate însoţi copilul în primele luni ale vieţii sale.

 Pentru a vă putea proteja copilul în mod corespunzător, 
BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE trebuie neapărat utilizat 
şi montat conform descrierilor din aceste instrucţiuni! Înainte 
de prima utilizare a BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE, citiţi 
cu atenţie instrucţiunile şi depozitaţi-le în locul prevăzut pentru 
acestea de pe staţia de bază.

Instrucţiunile noastre utilizează următoarele simboluri prezentate: 

Simbol Cuvânt de avertizare Explicaţie

 PERICOL! Pericol de daune personale grave

 AVERTISMENT! Pericol de daune personale uşoare

 ATENŢIE! Pericol de daune materiale 

 SFAT! Indicaţii utile 

Instrucţiunile de manipulare, care urmează o ordine stabilită, sunt 
numerotate.
Exemplu: 
1. Apăsaţi butonul...  

INTRODUCERE1.

CONTACT5.UTILIZAREA ÎN AUTOVEHICULE4.
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de utilizare a sistemelor de reţinere 
a copilului descrise în manualul de utilizare a autovehiculului dumneavoastră. 
Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de utilizare ale vehiculului dum-
neavoastră pentru a afl a dacă scaunele de vehicul sunt aprobate în con-
formitate cu ECE R16, în vederea utilizării sistemelor de reţinere a copiilor.
Posibilităţi de utilizare ale  BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE: 

Scaun auto pentru 
copil

BRITAX RÖMER

Poziţia scaunului în vehicul

i-Size Dacă nu este i-Size

BABY-SAFE i-SIZE
 BABY-SAFE² i-SIZE 
(scaun pentru copil)
+ BABY-SAFE i-SIZE 

BASE

+ BABY-SAFE i-SIZE 
FLEX BASE

a)  la alegerea staţiei de bază, respectaţi recomandările referitoare la vehiculul dumneavoastră incluse 
în lista de tipuri de vehicule anexată (anexată staţiei de bază). Această listă de tipuri este actualizată 
în permanenţă. Cea mai nouă versiune poate fi  obţinută direct de la noi sau de pe www.britax.com.

b)  În concluzie, staţia de bază poate fi  utilizată numai în vehiculele menţionate în lista de tipuri de vehi-
cule (anexată staţiei de bază). Această listă de tipuri este actualizată în permanenţă. Cea mai nouă 
versiune poate fi  obţinută direct de la noi sau de pe www.britax.com.

Staţia de bază se poate utiliza astfel:

în direcţia de rulare nu

în direcţia opusă celei de rulare da

cu centură cu fi xare în 2 puncte nu

cu centură cu fi xare în 3 puncte nu

pe locul pasagerului de lângă 
şofer

da 1)

pe locurile exterioare de pe 
bancheta din spate

da

pe scaunul central din spate da
1) airbag-ul frontal trebuie să fi e dezactivat. Respectaţi indicaţiile din manualul au-
tovehiculului.

  ≤ 13 kg

BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE se poate utiliza exclusiv cu sca-
unul pentru copil Britax Römer BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE² i-SIZE   
şi exclusiv pentru asigurarea copilului în vehicul. 

Scaun auto pen-
tru copil BRITAX 

RÖMER

Verifi care şi certifi care 
conform ECE* R 129/00

Dimensiuni corporale Greutate corporală

BABY-SAFE i-SIZE 
BASE / FLEX BASE

40 - 83 cm ≤  13 kg

*ECE = norma europeană privind echipamentele de siguranţă

Scaunul auto pentru copil este conceput, verifi cat şi aprobat conform 
cerinţelor normei europene pentru dispozitivele de siguranţă pentru 
copii (ECE R129/00). Semnul distinctiv care atestă calitatea produ-
sului E (într-un cerc) şi numărul de înregistrare se găsesc pe eticheta 
de aprobare de culoare portocalie (eticheta autocolantă de pe scaunul 
auto pentru copil).

 PERICOL!   Niciuna din staţiile de bază nu trebuie să fi e utili-
zate în combinaţie cu alte adaptoare sau cu alte 
scaune de copil. 

 PERICOL!   Aprobarea expiră imediat ce modifi caţi ceva la 
scaunul auto pentru copil. Modifi cările pot fi  efec-
tuate exclusiv de către producător. Prin modifi cări 
tehnice din proprie iniţiativă, funcţia de protecţie 
a scaunului poate fi  redusă sau anulată complet.

 AVERTISMENT!  BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE trebuie să fi e 
utilizat exclusiv pentru asigurarea copilului dumnea-
voastră în autovehicul. Staţia de bază nu este com-
patibilă în niciun caz ca scaun sau jucărie acasă.

APROBARE3.

În cazul în care aveţi întrebări suplimentare privind utilizarea, 
vă rugăm să ne contactaţi:

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

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
Regatul Unit

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com
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INDICAŢII DE SIGURANŢĂ6.

   

      

   

9.  Trageţi de staţia de bază , pentru a verifica 
fixarea bilaterală. 

 
10.  Aveţi grijă ca piciorul de susţinere 07  să fie rotit 

complet; marcajul roşu din partea superioară a pi-
ciorului de susţinere 07  nu trebuie să mai fie vizibil.

11.  Apăsaţi ambele taste de blocare gri 06  
şi trageţi piciorul de susţinere 07  în exterior 
până când acesta este amplasat în mod sigur 
pe podeaua vehiculului, iar marcajul verde 14  
este complet vizibil.

        PERICOL! La nivelul piciorului de susţinere 07 ,  
marcajul verde 14  trebuie să fie complet vizibil. 
Piciorul de sprijin 07  nu trebuie să stea sus-
pendat sau nu trebuie să fie sprijinit de obiecte.  
Fiţi atenţi ca piciorul de sprijin 07  să nu ridice 
staţia de bază de pe suprafaţa scaunului.

12. Numai pentru BABY-SAFE i-SIZE FLEX 
BASE: Respectaţi etapele din capitolul 
„8. Ajustarea unghiului de înclinare“. 

13. Prindeţi staţia de bază cu ambele mâini şi îm-
pingeţi-o în direcţia spătarului aplicând acelaşi 
grad de presiune pe ambele părţi, până când 
staţia de bază intră în contact cu acesta. 

 Vă rugăm să acordaţi suficient timp citirii cu atenţie a acestor 
instrucţiuni şi păstraţi-le la îndemână, în buzunarul de depozitare 
prevăzut în acest scop 13  pe staţia de bază, pentru consultarea 
ulterioară! Instrucţiunile trebuie să însoţească staţia de bază 
atunci când acesta este transmis terţilor!  

 PERICOL! Pentru protecţia copilului dumneavoastră:
•  În cazul unui accident cu o viteză de impact de peste 10 km/h, este 

posibil ca staţia de bază să sufere anumite deteriorări, fără ca aces-
tea să fie vizibile. În acest caz, staţia de bază trebuie să fie înlocuită. 
Vă rugăm să îl depuneţi în mod corespunzător la deşeuri.

•  În cazul în care a suferit deteriorări, verificaţi temeinic staţia de bază 
(de exemplu, dacă a căzut pe podea).

•  Verificaţi periodic toate componentele importante în vederea daune-
lor. Asiguraţi-vă că în special toate componentele mecanice se află 
în stare perfectă de funcţionare.

• Nu lubrifiaţi sau ungeţi niciodată piese ale staţiei de bază.
•  Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat în scaunul pentru copil în au-

tovehicul şi în staţia de bază.
•  Parcaţi astfel încât scaunul pentru copil să poată fi amplasat în vehi-

cul şi demontat numai de pe partea trotuarului. 
•  Protejaţi scaunul pentru copil şi staţia de bază împotriva expunerii 

intense la razele directe ale soarelui atât timp cât nu este utilizat. Sca-
unul pentru copil se poate încălzi foarte tare dacă este expus razelor 
directe ale soarelui. Pielea copilului este delicată şi poate fi rănită.

•  Cu cât este mai strânsă centura pe corpul copilului dumneavoastră, 
cu atât mai protejat este acesta. De aceea, copilul nu trebuie să poarte 
îmbrăcăminte groasă sub centură.

•  Autocolantele de instalare şi de avertizare reprezintă o componentă 
importantă a staţiei de bază şi nu trebuie să fie îndepărtate.  

•  Scaunul pentru copil nu este destinat unei şederi îndelungate a be-
beluşului dumneavoastră în acesta. Poziţia semişezândă în scaunul 
pentru copil reprezintă întotdeauna o solicitare pentru coloana be-
beluşului dumneavoastră. Ridicaţi bebeluşul din scaunul pentru copil 
cât mai des posibil şi faceţi pauze în timpul deplasărilor cu autove-
hiculul pe perioade lungi, în acest scop. În afara autovehiculului, nu 
lăsaţi bebeluşul să stea în scaunul pentru copil timp de o perioadă 
îndelungată. 

•  Fixaţi spătarele scaunelor (de exemplu, blocaţi banchetele rabatabile 
ale scaunelor din spate).

•  Nu încercaţi în nicio situaţie să asiguraţi un bebeluş în braţele dum-
neavoastră cu centura de siguranţă sau prin strângere.

•  Nu amplasaţi obiecte în compartimentul pentru picioare în faţa picio-
rului de susţinere al staţiei de bază. 

 PERICOL! Pentru protecţia tuturor pasagerilor din vehicul:
În cazul unei frânări de urgenţă sau al unui accident, obiectele şi 
persoanele neasigurate pot răni ceilalţi pasageri. Vă rugăm să acordaţi 
mereu atenţie ca:
•  spătarele scaunelor să fie fixate (de exemplu blocaţi băncile rabatabi-

le ale scaunelor din spate).
•  în vehicul (de exemplu în portbagaj) toate obiectele grele sau cu mar-

gini ascuţite să fie asigurate.
• toate persoanele din vehicul să aibă centurile fixate.
•  scaunul auto pentru copil să fie întotdeauna asigurat, chiar şi atunci 

când nu transportă un copil.

 AVERTISMENT! Pentru protecţie la utilizarea scaunului pentru 
copil:
•  Pentru a evita deteriorările, trebuie să aveţi grijă ca staţia de bază 

să nu fie prinsă între obiecte dure (uşa autovehiculului, şinele pentru 
scaun etc.).

•  Atunci când nu este utilizată, staţia de bază păstraţi scaunul pentru 
copil într-un loc sigur. Nu aşezaţi obiecte grele pe staţia de bază 
şi nu o aşezaţi direct în apropierea surselor de căldură sau în lumina 
directă a soarelui.

 ATENŢIE! Pentru protecţia autovehiculului dumneavoastră:
•  Anumite huse ale scaunelor auto, care sunt confecţionate din materiale 

mai delicate (de exemplu, velur, piele etc.) pot prezenta urme de uzură 
după utilizarea scaunului pentru copil. Pentru protecţia optimă a huselor 
scaunelor auto, vă recomandăm utilizarea suportului scaunului pentru 
copil BRITAX RÖMER, care este inclus în gama noastră de accesorii.
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2.  Rotiţi piciorul de susţinere 07  în exterior, până 
la opritor.  
 
 
 
 

3.   Acţionaţi unul spre celălalt butonul de siguranţă 
de culoare verde 05  şi butonul de declanşare 
de culoare roşie 04  de pe ambele părţi ale 
scaunului. Astfel vă asiguraţi că ambele cârlige 
ale braţelor de susţinere ISOFIX 03  sunt des-
chise şi gata de utilizare. 

4. Trageţi pârghia gri 11  în direcţia piciorului de sus-
ţinere 07  până când braţele de susţinere 03  sunt 
extinse complet. 
 
 
 
 

5.  Aşezaţi staţia de bază în direcţia opusă direcţiei 
de mers pe unul dintre scaunele auto permis 
pentru utilizare. 

  SFAT: În funcţie de tipul constructiv, poate 
apărea un spaţiu între suprafaţa de amplasare 
a staţiei de bază şi scaunul vehiculului. Acest 
fapt nu produce limitări ale siguranţei din punct 
de vedere tehnic la utilizarea staţiei de bază.

6.  Poziţionaţi ambele braţe de susţinere ISOFIX 03  
direct înaintea celor două ghidaje de introdu-
cere 02 .

7.  Înşurubaţi ambele braţe de susţinere ISOFIX 03   
în ghidajele de introducere 02 , până când 
braţele de susţinere ISOFIX 03  se cuplează 
printr-un „clic” pe ambele părţi.  

 PERICOL! Pentru a vă asigura că staţia 
de bază este fixată corect, trebuie să fie vizibile 
pe ambele părţi butoanele de siguranţă verzi 05 . 
8.  Prindeţi staţia de bază cu ambele mâini şi îm-

pingeţi-o în direcţia spătarului aplicând acelaşi 
grad de presiune pe ambele părţi, până când 
staţia de bază intră în contact cu acesta.  

 PERICOL! Un airbag care este activat în dreptul scaunului pentru 
copil poate produce bebeluşului dumneavoastră răni foarte grave sau 
chiar decesul. 
Nu utilizaţi scaunul pentru copil şi staţia de bază  pe scaunele pasage-
rului din faţă cu airbag-ul frontal activat! Pentru scaunele cu airbag-uri 
laterale, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile din manualul autovehicu-
lului dumneavoastră.

MONTAREA ÎN AUTOVEHICULE 7.

Activităţi preliminare:

1.  Dacă autovehiculul dumneavoastră nu este prevăzut în mod 
standard cu ghidajele de introducere ISOFIX, prindeţi cele două 
ghidaje de introducere ISOFIX 02 , care sunt incluse în pachetul 
de livrare al scaunului*, cu fantele de mai sus pe cele două puncte 
de fixare ISOFIX 01  ale autovehiculului dumneavoastră.

 SFAT:  Punctele de fixare ISOFIX se află între suprafaţa scaunului 
şi spătarul scaunului autovehiculului. 

* Ghidajele de introducere facilitează montarea scaunului auto pentru copil cu ajutorul punctelor 
de fixare ISOFIX şi împiedică deteriorarea huselor scaunelor auto. Dacă nu sunt utilizate, ghidajele 
de introducere trebuie scoase şi depozitate într-un loc sigur. În cazul autovehiculelor cu spătar 
rabatabil, ghidajele de introducere trebuie scoase înainte de rabatarea spătarului.
Defecţiunile survenite de funcţionare se datorează de cele mai multe ori acumulărilor de murdărie 
în ghidajele de introducere şi în cârlige. Îndepărtaţi murdăria şi corpurile străine pentru a rezolva 
acest tip de probleme.
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A Demontarea scaunului pentru copil de pe staţia 
de bază

 PERICOL! Asiguraţi-vă că mânerul 15  se află 
în poziţia superioară A.
1.  Trageţi şi menţineţi apăsat butonul gri de deblo-

care 16 .
2.  Ridicaţi scaunul pentru copil până la desprin-

derea capetelor de fixare 17  din fantele de 
fixare 08 .

  AVERTISMENT! În timpul efectuării acestei 
acţiuni ţineţi bine scaunul pentru copil.

3.  Îndepărtaţi scaunul pentru copil de pe staţia 
de bază. 

16

17

08

Pentru ajustarea unghiului de înclinare:
1.  Parcaţi vehiculul, pe cât posibil, pe o suprafaţă 

plană.
2.  Menţineţi apăsat butonul gri de ajustare a un-

ghiului de înclinare 09  şi trageţi simultan în sus 
piesa superioară a staţiei de bază 12 . Verificaţi 
la fiecare treaptă de blocare dacă unghiul de în-
clinare este corespunzător.  

 PERICOL! La pivotarea în jos a piesei supe-
rioare 12 , aveţi grijă să nu vă prindeţi degetul.

3.  Ajustaţi unghiul de înclinare astfel încât indicato-
rul de înclinare 10  să afişeze culoarea „verde”. 

 PERICOL! Utilizarea nu este posibilă dacă 
indicatorul unghiului de înclinare 10  indică 
„roşu”.

4.  Eliberaţi butonul gri de ajustare a unghiului 
de înclinare 09  şi verificaţi ca piesa superioară 
a staţiei de bază să fie fixată corespunzător.  

 PERICOL! La montarea staţiei de bază 
într-un alt vehicul, unghiul de înclinare trebuie 
să fie ajustat din nou începând din poziţie plană.   

A
15
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15

Montarea scaunului pentru copil pe staţia 
de bază

 PERICOL! Asiguraţi-vă că mânerul 15  se află 
în poziţia superioară A.

 PERICOL! Asiguraţi-vă că partea superioară 
a staţiei de bază 12  nu prezintă obiecte străine.

1.  Poziţionaţi scaunul pentru copil în sensul 
invers direcţiei de deplasare (bebeluşul este 
orientat cu faţa către spatele maşinii) pe staţia 
de bază.

2.  La fixarea scaunului pentru copil, trebuie 
să auziţi un clic. 

3.  Verificaţi ca ambele indicatoare laterale 
să aibă culoarea „verde”. 

 PERICOL! Ambele indicatoare laterale 
trebuie să aibă culoarea „verde”.

4.  Trageţi de mânerul  15  scaunului de copil 
pentru a vă asigura că acesta este fixat 
corespunzător. 

UTILIZAREA SCAUNULUI PENTRU COPIL9.

AJUSTAREA UNGHIULUI DE ÎNCLINARE8.
În funcţie de tipul vehiculului, există diferenţe la nivelul unghiului de înclina-
re al scaunului vehiculului care pot influenţa poziţia scaunului pentru copil. 
În principiu, se recomandă o poziţie a scaunului cât mai înclinată. 
Asiguraţi-vă că unghiul de înclinare al staţiei de bază este înclinat 
în măsura în care permite constituţia copilului dumneavoastră.  

Deschiderea ISOFIX
1.  Trageţi de pârghia gri 11  în direcţia piciorului 

de susţinere 07 . 
2.  Apăsaţi la nivelul ambelor braţe de susţinere 03   

butonul de siguranţă de culoare verde 04  şi bu-
tonul roşu de desprindere 05  unul spre celălalt. 
Braţele de susţinere sunt eliberate.

3.  Trageţi de pârghia gri 11  în direcţia piciorului 
de susţinere 07  şi apăsaţi simultan ambele 
braţe de susţinere 03  în direcţia piciorului până 
când acestea sunt extinse complet. 

 ► Staţia de bază poate fi îndepărtată acum.  
 PERICOL! Scaunul auto pentru copil trebuie 

să fie întotdeauna asigurat în autovehicul, chiar 
şi atunci când nu se transportă copilul.

DEMONTARE:

DEMONTAREA/ELIMINAREA CA DEŞEURI11.

040503

ELIMINAREA CA DEŞEU:
Vă rugăm să respectaţi reglementările naţionale privind eliminarea 
deşeurilor.

Eliminarea ambalajului Container pentru cutii de carton

Husă pentru scaun Gunoi, utilizare termică

Piese din material plastic Corespunzător marcajului 
de pe containerul aferent

Piese metalice Container pentru metale

Benzi centură Container pentru poliester

Cataramă şi capete Gunoi

 Înainte de orice călătorie cu autovehiculul verificaţi, pentru 
siguranţa copilului dumneavoastră, dacă ...

 ► braţele de fixare ISOFIX 03  sunt fixate pe ambele părţi în punctele de fi-
xare ISOFIX 01 , iar ambele butoane de siguranţă 05  sunt complet verzi,
 ► piciorul de sprijin 07  stă în siguranţă pe podea iar la nivelul picio-
rului de sprijin este vizibil marcajul de culoare verde 14 ,

 ► piciorul de sprijin 07  ridică staţia de bază de pe suprafaţa scaunului,
 ► scaunul pentru copil este fixat corespunzător în staţia de bază
 ► scaunul pentru copil se fixează pe locul pasagerului din dreapta 
numai dacă nu este expus niciunui airbag frontal,
 ► scaunul pentru copil este fixat în sens invers direcţiei de rulare. 

 Înainte de orice călătorie cu autovehiculul verificaţi, pentru 
siguranţa copilului dumneavoastră, dacă ...

 ► braţele de fixare ISOFIX 03 sunt fixate pe ambele părţi în punctele de 
fixare ISOFIX 01, iar ambele butoane de siguranţă 05 sunt complet 
verzi,

 ► piciorul de sprijin 07 stă în siguranţă pe podea iar la nivelul piciorului 
de sprijin este vizibil marcajul de culoare verde 14,

 ► piciorul de sprijin 07 ridică staţia de bază de pe suprafaţa scaunului,
 ► scaunul pentru copil este fixat corespunzător în staţia de bază
 ► scaunul pentru copil se fixează pe locul pasagerului din dreapta 
numai dacă nu este expus niciunui airbag frontal,

 ► scaunul pentru copil este fixat în sens invers direcţiei de rulare. 

CURĂŢARE10.

09
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Piesele din material plastic pot fi spălate cu o soluţie de săpun. 
Nu utilizaţi agenţi duri (de exemplu, solvenţi).
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