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BABY-SAFE i-SIZE BASE
BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE
Kasutusjuhend
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TOOTE ÜLEVAADE2.

Meil on hea meel, et meie BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE tohib 
olla teie lapse kaaslaseks tema esimestel elukuudel.

 Kaitsmaks teie last õigesti, peab BABY-SAFE i-SIZE BASE-i / 
FLEX BASE-i kindlasti kasutama ja paigaldama nii, nagu on kir-
jeldatud selles kasutusjuhendis. Lugege kasutusjuhend enne 
BABY-SAFE i-SIZE BASE-i / FLEX BASE-i esmakordset kasutamist 
hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhendit aluse selleks ette nähtud 
hoiukohas.

Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid. 

Sümbol Märgusõna Selgitus

 OHT! Raskete isikukahjude oht

 HOIATUS! Kergete isikukahjude oht

 ETTEVAATUST! Materiaalse kahju oht 

 NÕUANNE! Kasulikud juhised 

Käsitsemisjuhised, mis on kindlas järjekorras, on nummerdatud.
Näide. 
1. Vajutage nuppu …  

SISSEJUHATUS1.

KONTAKT5.SÕIDUKIS KASUTAMINE4.
Järgige teie sõiduki kasutusjuhendis toodud lapse turvatoolisüs-
teemi kasutamise juhiseid. 
Oma sõiduki kasutusjuhendist leiate info selle kohta, millistel sõiduki 
istmetel on standardi ECE R16 järgi lubatud kasutada laste turvatooli-
süsteeme.
BABY-SAFE i-SIZE BASE-i / FLEX BASE-i kasutusvõimalused 

BRITAX RÖMER 
laste turvatool

Istumisasend sõidukis

i-Size Mitte i-Size
BABY-SAFE i-SIZE 
BABY-SAFE² i-SIZE

(turvahäll)
+ BABY-SAFE i-SIZE 

BASE
+ BABY-SAFE i-SIZE 

FLEX BASE

a)  Oma sõidukisse aluse valimisel pöörake tähelepanu kaasasolevas sõidukitüüpide 
nimekirjas (alusele lisatud) toodud soovitustele. Sõidukitüüpide nimekirja uuendatakse 
pidevalt. Kõige uuema versiooni saate meilt või aadressil www.britax.com.

b)  Alust võib kasutada ainult sõidukites, mis on toodud sõidukitüüpide nimekirjas (alusele 
lisatud). Sõidukitüüpide nimekirja uuendatakse pidevalt. Kõige uuema versiooni saate 
meilt või aadressil www.britax.com.

Alust saate kasutada järgmiselt.

sõidusuunas ei

sõidusuunale vastas-
suunas

jah

2-punktilise turvavööga ei

3-punktilise turvavööga ei

kõrvalistuja istmel jah 1)

äärmistel tagaistmetel jah

keskmisel tagaistmel jah

1) Eesmine turvapadi peab olema inaktiveeritud. Järgige sõiduki käsiraamatu juhiseid.

  ≤ 13 kg

BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE on mõeldud ainult turvahäl-
liga Britax Römer BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE² i-SIZE kombineeri-
miseks ja üksnes teie lapse turvalisuse tagamiseks sõidukis. 

BRITAX RÖMER 
laste turvatool

Katsetatud ja sertifi tseeritud
standardi ECE* R 129/00 järgi

Pikkus Kehakaal

BABY-SAFE i-SIZE 
BASE / FLEX BASE

40–83 cm ≤  13 kg

* ECE = Euroopa turvavarustuse standard

Laste turvatool on konstrueeritud, katsetatud ja sertifi tseeritud Euroo-
pa turvastandardi (ECE R129/00) järgi. Vastavusmärk E (ringi sees) 
ja sertifi tseerimisnumber asuvad oranžil tüübikinnitussildil (kleebis laste 
turvatoolil).

 OHT!    Ühtki alust ei tohi kasutada koos teiste 
turvahällidega. 

 OHT!    Sertifi kaat kaotab kehtivuse niipea, kui muudate 
lapse turvatooli. Muudatusi tohib teha üksnes toot-
ja. Omaalgatuslikud tehnilised muudatused võivad 
vähendada istme kaitsefunktsiooni või selle mõju 
üldse katkestada.

 HOIATUS!     BABY-SAFE i-SIZE BASE-i / FLEX BASE-i võib 
kasutada ainult teie lapse turvalisuse tagamiseks 
sõidukis. Alus ei sobi mitte mingil juhul kodus 
istmena või mänguasjana kasutamiseks.

HEAKSKIIT3.

Kui teil peaks kasutamise kohta küsimusi tekkima, pöörduge 
meie poole.

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

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

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

Tel: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E-post: service.uk@britax.com
www.britax.com
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OHUTUSJUHISED6.

   

      

   

9.  Tõmmake alusest, et kontrollida aluse kinnitu-
mist mõlemal pool. 

10.  Jälgige, et tugijalg 07  oleks lõpuni pööratud; 
tugijala punane markeering 07  ei tohi olla enam 
nähtav.

11.  Vajutage mõlemat halli reguleerimisnuppu 06  
ja tõmmake tugijalg 07  nii kaugele välja, et see 
toetuks kindlalt sõiduki põrandale ja roheline 
markeering 14  oleks täielikult nähtav.

        OHT! Tugijala 07  roheline markeering peab 
olema 14  täielikult nähtav. Tugijalg 07  ei tohi 
kunagi jääda õhku rippuma ning selle alla 
ei tohi asetada esemeid. Jälgige, et tugijalg 07  
ei tõstaks alust istumisosalt üles. 

12. Ainult BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE-i pu-
hul: järgige peatükis „8. Kaldenurga kohanda-
mine“ toodud samme.

13. Võtke alusest mõlema käega kinni ja lüka-
ke seda ühtlaselt mõlemale küljele surudes 
autoistme seljatoe suunas, kuni alus puutub 
vastu seljatuge. 

 Lugege need juhised hoolikalt läbi ja hoidke neid selleks 
ettenähtud hoiukohas 13  aluse juures, et neid saaks alati uuesti 
vaadata. Aluse edasiandmisel kolmandatele isikutele peab kasu-
tusjuhendi kaasa andma.  

 OHT! Teie lapse kaitsmiseks tehke järgmist.
•  Õnnetuse korral, mille kokkupõrkekiirus on enam kui 10 km/h, võib 

alus teatavatel tingimustel saada kahjustusi, mis ei pruugi olla silmaga 
nähtavad. Sellisel juhul tuleb alus välja vahetada. Utiliseerige see 
nõuetekohaselt.

•  Laske alust põhjalikult kontrollida, kui see sai kahjustada (nt kui see 
kukkus põrandale).

•  Kontrollige regulaarselt kõiki olulisi osi kahjustuste suhtes. Veenduge, 
et kõik mehaanilised komponendid funktsioneeriksid suurepäraselt.

• Ärge määrige ega õlitage kunagi aluse osi.
•  Ärge jätke last kunagi järelevalveta sõidukisse alusele paigaldatud 

turvahälli.
•  Parkige sõiduk nii, et turvahälli saab sõidukisse asetada ja sealt välja 

võtta üksnes kõnniteepoolsel küljel. 
•  Kaitske lapse turvahälli ja alust intensiivse otsese päikesekiirguse 

eest, kui neid ei kasutata. Lapse turvahäll võib otsese päikesekiirgu-
se käes väga kuumaks minna. Lapse nahk on tundlik ja võib saada 
kahjustada.

•  Mida tihedamalt on turvavöö vastu lapse keha, seda paremini on laps 
kaitstud. Seepärast ärge pange lapsele turvavöö alla pakse riideid.

•  Paigaldusjuhistega ja hoiatustega kleebised on aluse oluline osa 
ja neid ei tohi eemaldada.  

•  Turvahäll ei ole mõeldud teie beebi pikemaajaliseks hoidmiseks. 
Turvahälli poollamav asend on teie beebi selgroole koormuseks. 
Võtke imik võimalikult sageli turvahällist välja. Selleks tehke pikemate 
autosõitude kestel peatusi. Ärge laske oma beebil väljaspool autot 
pikemat aega turvahällis lebada. 

•  Fikseerige sõidukiistmete seljatoed kindlasse asendisse (nt kinnitage 
klapitava tagaistme seljatugi püstiasendisse).

•  Ärge üritage kunagi beebit enda süles auto turvavööga või kinni 
hoidmisega kaitsta.

•  Ärge asetage aluse tugijala ette jalgade ruumi esemeid. 

 OHT! Kõigi reisijate kaitsmiseks tehke järgmist.
Hädaolukorras pidurdamisel või õnnetusjuhtumi korral võivad kinnita-
mata esemed ja isikud kaasreisijaid vigastada. Seepärast kontrollige 
alati, et
•  autoistmete seljatoed oleks kinnitatud (nt klapitavad tagaistmete 

seljatoed lukustatud),
•  sõidukis (nt tagaakna riiulil) oleks kõik rasked ja teravate servadega 

esemed kinnitatud,
• kõik inimesed sõidukis oleks turvavööga kinnitatud,
•  lapse turvatool oleks autos alati kinnitatud, isegi kui selles last 

ei sõidutata.

 HOIATUS! Lapse turvatooli hoidmiseks tehke järgmist.
•  Kahjustuste vältimiseks jälgige, et alus ei oleks kõvade esemete 

vahele (autouks, istmesiinid jne) kinni kiilunud.
•  Hoidke alust kindlas kohas, kui seda ei kasutata. Ärge asetage 

raskeid esemeid alusele ja ärge hoidke seda soojusallikate vahetus 
läheduses või otseses päikesekiirguses.

 ETTEVAATUST! Sõiduki kaitsmiseks tehke järgmist.
•  Kulumise suhtes tundlikumatest materjalidest valmistatud auto istme-

katted (nt veluurist, nahast jne) võivad lapse turvatooli kasutamisel kulu-
da. Istmekatete optimaalseks kaitsmiseks soovitame kasutada BRITAX 
RÖMER-i turvatooli aluskatet, mis kuulub meie lisavarustuse hulka.

II LEHEKÜLG

2.  Pöörake tugijalg 07  kuni lõpuni väljapoole.  
 
 
 
 
 
 

3.   Vajutage istme mõlemal küljel olevat rohelist 
kinnitusnuppu 05  ja punast vabastusnuppu 04   
teineteise vastu. Nii tagate, et mõlemad 
ISOFIX-i lukustushoobade konksud 03  
on avatud ja kasutusvalmis. 

4. Tõmmake halli kangi 11  tugijala suunas 07  kuni 
ISOFIX-i lukustushoovad 03  on täiesti väljas. 
 
 
 
 
 
 

5.  Asetage alus sõidusuunale vastupidises suu-
nas ühele istmetest, millel seda kasutada tohib. 

  NÕUANNE! Konstruktsioonist tulenevalt võib 
aluse toetuspinna ja autoistme vahele jääda 
ruumi. See ei kujuta endast aluse kasutamisel 
ohutustehnilist piirangut.

6.  Asetage mõlemad ISOFIX-i lukustushoovad 03  
otse mõlemasse kinnitusjuhikusse 02 .

7.  Lükake mõlemad ISOFIX-i lukustushoovad 03  
kinnitusjuhikutesse 02 , kuni ISOFIX-i lukustus-
hoovad 03  mõlemal pool klõpsuga lukustuvad.  

 OHT! Kui alus on õigesti kinnitatud, siis on mõ-
lemal pool roheline kinnitusnupp 05  nähtaval. 
 
 

8.  Võtke alusest mõlema käega kinni ja lükake 
seda ühtlaselt mõlemale küljele surudes au-
toistme seljatoe suunas, kuni alus puutub vastu 
seljatuge.  

 OHT! Turvahälli vastu avanev turvapadi võib tekitada teie beebile 
raskeid või koguni surmavaid vigastusi. 
Turvahälli ja alust ei tohi kasutada sisselülitatud eesmise turvapadjaga 
juhi kõrvalistmel. Järgige külgmiste õhkpatjadega istekohtadel sõiduki 
käsiraamatus esitatud juhiseid.

SÕIDUKISSE PAIGALDAMINE 7.

Ettevalmistavad tegevused

1.  Kui teie sõiduki standardvarustuses ei ole ISOFIX-i kinnitusjuhikuid, 
suruge kaks ISOFIX-i kinnitusjuhikut 02 , mis on turvatooli tarnekomp-
lektis*, avaga ülespoole sõiduki kahe ISOFIX-i kinnituspunkti 01  külge.

   NÕUANNE!  ISOFIX-i kinnituspunktid asuvad autoistme istumisosa 
ja seljatoe vahel. 

* Kinnitusjuhikud kergendavad lapse turvatooli paigaldamist ISOFIX-i kinnituspunktide abil 
ja hoiavad ära auto istmekatete kahjustuse. Kui kinnitusjuhikuid ei kasutata, siis eemaldage 
need ja hoidke kindlas kohas. Allaklapitavate seljatugedega sõidukite puhul peab enne 
seljatoe allaklappimist eemaldama kinnitusjuhikud.
Tavaliselt põhjustab rikkeid kinnitusjuhikute ja konksude määrdumine. Selliste probleemide 
kõrvaldamiseks eemaldage mustus ja võõrkehad. 
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A Turvahälli eemaldamine aluselt

 OHT! Veenduge, et kandesang 15  oleks ülemi-
ses asendis A.

1.  Tõmmake hallist vabastusnupust ja hoidke 
seda 16 .

2.  Tõstke turvahäll üles, kuni kinnituskeeled 17  
on kinnituspiludest 08  vabanenud.

  HOIATUS! Hoidke sealjuures turvahällist tuge-
vasti kinni.

3.  Võtke turvahäll aluselt maha. 

16

17
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Kaldenurga reguleerimiseks:
1.  Parkige sõiduk võimalikult ühetasasele pinnale.
2.  Hoidke halli kaldenurga reguleerimisnuppu 09  

alla vajutatuna ja tõmmake samal ajal aluse üle-
mist osa 12  sammhaaval ülespoole. Seejuures 
kontrollige igal fikseerimisastmel, kas seadistatud 
nurk on piisav.  

 OHT! Aluse ülemise osa 12  allalaskmisel 
jälgige, et sõrmed ei jääks vahele.

3.  Seadistage kaldenurk nii, et kaldenurga indikaa-
tor 10  oleks roheline. 

 OHT! Alust ei saa kasutada, kui kalde indi-
kaator 10  on punane.

4.  Laske hall kaldenurga reguleerimisnupp 09  lahti 
ja kontrollige, kas aluse ülemine osa on õigesti 
fikseerunud.  

 OHT! Aluse paigaldamisel teise sõidukisse 
tuleb kaldenurk uuesti ja kõige lamedamast 
asendist alates seadistada.   

A
15

12

15

Turvahälli paigaldamine alusele
 OHT! Veenduge, et kandesang 15  oleks 

ülemises asendis A.
 OHT! Veenduge, et aluse ülemisel osal 12  

ei oleks võõrkehi.

1.  Asetage turvahäll sõidusuunale vastupidises 
suunas (beebi näoga tahapoole) alusele.

2.  Fikseerige turvahäll klõpsuga. 
3.  Kontrollige, kas mõlemad küljel asuvad indi-

kaatorid on rohelised. 
 OHT! Mõlemad küljel olevad indikaatorid 

peavad olema rohelised.
4.  Täieliku lukustumise kontrollimiseks tõmma-

ke turvahälli 15  kandesangast. 

Turvahälli kasutamine9.

KALDENURGA KOHANDAMINE8.
Olenevalt sõiduki mudelist erinevad sõiduki istmete kaldenurgad, mis 
võivad mõjutada teie lapse istumisasendit. 
Põhimõtteliselt soovitatakse võimalikult püstist istumisasendit. Seepärast 
seadistage aluse nurka üksnes niipalju, kui teie lapse kehaehitus nõuab.  

ISOFIX-i avamine

1.  Tõmmake halli kangi 11  tugijala suunas 07 . 
2.  Suruge mõlema lukustushoova 03  rohelist 

lukustusnuppu 04  ja punast vabastusnuppu 05  
üksteise vastu. Lukustushoovad vabanevad.

3.  Tõmmake halli kangi 11  tugijala suunas 07  
ja vajutage samal ajal mõlemat lukustushooba 03  
tugijala suunas, kuni need on täiesti sees. 

 ► Nüüd saab aluse eemaldada.  
 OHT! Lapse turvatool peab autos olema ala-

ti kinnitatud ka siis, kui selles last ei sõidutata.

EEMALDAMINE

EEMALDAMINE/UTILISEERIMINE11.

040503

UTILISEERIMINE
Järgige oma asukohariigi jäätmekäitluseeskirju.

Pakendi utiliseerimine Papikonteiner

Istmekate Olmejäätmed, soojuslik taastööt-
lemine

Plastosad Pange tähistuse järgi vastavates-
se konteineritesse

Metallosad Metallikonteiner

Turvavööd Polüestrikonteiner

Lukk ja keel Olmejäätmed

 Kontrollige lapse turvalisuse huvides enne igat autosõitu, et …
 ► ISOFIX-i lukustushoovad 03  oleks mõlemal küljel ISOFIX-i kinni-
tuspunktides 01  fikseerunud ja mõlemad kinnitusnupud 05  oleks 
täiesti rohelised,
 ► tugijalg 07  toetuks kindlalt sõiduki põrandale ja tugijala roheline 
markeering 14  oleks nähtav,
 ► tugijalg 07  ei tõstaks alust istumisosalt üles,
 ► turvahäll oleks alusel korrektselt fikseeritud,
 ► turvahäll oleks kinnitatud juhi kõrvalistuja istmele üksnes siis, kui 
eesmine turvapadi ei saa turvahälli vastu puutuda,
 ► turvahäll oleks kinnitatud sõidusuunale vastupidises suunas. 

 Kontrollige lapse turvalisuse huvides enne igat autosõitu, et …
 ► ISOFIX-i lukustushoovad 03  oleks mõlemal küljel ISOFIX-i kinni-
tuspunktides 01  fikseerunud ja mõlemad kinnitusnupud 05  oleks 
täiesti rohelised,
 ► tugijalg 07  toetuks kindlalt sõiduki põrandale ja tugijala roheline 
markeering 14  oleks nähtav,
 ► tugijalg 07  ei tõstaks alust istumisosalt üles,
 ► turvahäll oleks alusel korrektselt fikseeritud,
 ► turvahäll oleks kinnitatud juhi kõrvalistuja istmele üksnes siis, kui 
eesmine turvapadi ei saa turvahälli vastu puutuda,
 ► turvahäll oleks kinnitatud sõidusuunale vastupidises suunas. 

PUHASTAMINE10.
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Plastmassist osi võib pesta seebilahusega. Ärge kasutage teravaid 
vahendeid (nagu nt lahusteid).

11

03

07

05

11

03

07


