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ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА2.

Радостни сме, че нашата BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE може 
безопасно да придружи вашето дете през първите месеци от жи-
вота му.

	За да може правилно да предпазва вашето дете, BABY-
SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE трябва непременно да се упо-
требява и монтира така, както е описано в това упътване! 
Прочетете внимателно упътването за употреба, преди 
да използвате BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE за първи път 
и съхранявайте ръководството на предвиденото за това мяс-
то на базата.

В това упътване се използват по-долу посочените символи:	

Символ Сигнална дума Обяснение

	 ОПАСНОСТ! Опасност от тежки наранявания 
на лица

	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от леки наранявания 
на лица

	 ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети 

 СЪВЕТ! Полезни указания 

Указанията за действия, които следват конкретна последовател-
ност, са номерирани.
Пример: 
1. Натиснете бутона...		

ВЪВЕДЕНИЕ1.

КОНТАКТ5.УПОТРЕБА В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО4.
Моля, обърнете внимание на указанията за използване на систе-
мата за захващане на детето в упътването на вашия автомобил. 
Моля, информирайте се от ръководството за употреба на вашия 
автомобил за седалките на автомобила, които съгласно ECE R16 
са разрешени от системите за обезопасяване на деца.
Възможности за употреба BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE: 

Детско столче 
за автомобил 

BRITAX RÖMER

Позиция на седалката на автомобила

i-Size Не i-Size

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE 
(бебешко кошче)

+ BABY-SAFE i-SIZE 
BASE

+ BABY-SAFE i-SIZE 
FLEX BASE

a)  Моля, спазвайте препоръките при избора на база за вашия автомобил в приложения 
списък на типовете на автомобила (приложен към базата). Списъкът на типовете се актуа-
лизира постоянно. Най-актуалната версия ще получите от нас или на адрес www.britax.com.

б)  Това означава, че базата може да се използва само в автомобили, които са посочени в спи-
съка на типовете автомобили (приложен към базата). Списъкът на типовете се актуализира 
постоянно. Най-актуалната версия ще получите от нас или на адрес www.britax.com.

Можете да ползвате вашата база по следния начин:

по посока на движението не

обратно на посоката 
на движение

да

с 2-точков предпазен колан не

с 3-точков предпазен колан не

върху седалката за пътника 
до водача

да 1)

върху външните задни седалки да

върху средна задна седалка да

1) Предната въздушна възглавница трябва да е дезактивирана. Спазвайте ука-
занията в ръководството на автомобила.

  ≤ 13 kg

BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE е предназначена само за 
комбинация с бебешко кошче Britax Römer BABY-SAFE i-SIZE / 
BABY-SAFE² i-SIZE  и само за обезопасяване на вашето бебе в 
автомобила. 

Детско столче за 
автомобил 

BRITAX RÖMER

Изпитание и разрешително 
съгласно ECE* R 129/00

Ръст Телесно тегло

BABY-SAFE i-SIZE 
BASE/FLEX BASE

40 – 83 cm ≤  13 kg

*ECE = Европейска норма за оборудване за безопасност
Детското столче за автомобил е оразмерено, изпитано и разре-
шено за употреба съгласно изискванията на европейската норма 
за съоръжения за детската безопасност (ECE R129/00). Знакът 
за качество Е (в кръг) и номерът на разрешителното се намират 
върху оранжевия етикет на разрешителното (стикер върху дет-
ското столче за автомобил).

 ОПАСНОСТ!                 Никоя от базите не трябва да се из-
ползва във връзка с други бебешки 
кошчета. 

 ОПАСНОСТ!                 Разрешителното става невалидно, 
в случай че направите някаква промя-
на по детското столче за автомобил. 
Промени могат да се правят само 
от производителя. Защитната функция 
на столчето може да бъде намалена 
или напълно изгубена при самоволни 
технически промени.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE може 
да се използва само за обезопасяване 
на вашето дете в автомобила. Базата 
в никакъв случай не е подходяща за ся-
дане в домашни условия или използва-
не като играчка.

РАЗРЕШИТЕЛНО3.

Ако имате още въпроси по отношение на ползването, моля, 
обърнете се към нас:

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

Тел.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299 
Факс: +49 (0) 8221 3670 -210
Имейл: service.de@britax.com
www.britax.com

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

Тел.: +44 (0) 1264 333343
Факс: +44 (0) 1264 334146
Имейл: service.uk@britax.com
www.britax.com
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УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ6.

	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	

9.  Дръпнете базата, за да проверите фикси-
рането от двете страни. 

10.  Внимавайте опорният крак 07  да е напъл-
но завъртян; червената маркировка горе 
на опорния крак 07 не трябва да се вижда.

11. Натиснете двата сиви регулиращи бутона 06 и 
издърпайте опорния крак 07 толкова, докато 
той се опре здраво в пода на автомобила и 
зелената маркировка 14 се вижда напълно.

        ОПАСНОСТ! На опорния крак 07 	зелената 
маркировка 14 трябва напълно да се вижда. 
Опорният крак 07 не трябва никога да виси 
във въздуха или да се подлагат предмети под 
него. Внимавайте опорният крак 07 да не 
повдига базата от седалката на автомобила. 

12. Само BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE: 
Следвайте стъпките в глава „ 8. Регулиране 
на ъгъла на наклона“.

13. Хванете базата с две ръце и я плъзнете с 
равномерен натиск от двете страни по посо-
ка на облегалката на автомобилната седалка, 
докато базата се допре до нея.

 

 Отделете време и прочетете старателно тези упътвания 
и ги съхранявайте за информация в предвиденото за целта 
отделение за съхранение 13  към базата за бъдеща употреба! 
Упътването трябва да е приложено към базата, ако тя се пре-
дава на трети лица!  

 ОПАСНОСТ! За защита на вашето дете:
•  В случай на произшествие със скорост на сблъсъка над 10 км/ч 

базата може да се повреди при определени обстоятелства, 
без повредата да е видима, непосредствено след инцидента. 
В такъв случай базата трябва да бъде подменена. Предайте 
я за отпадъци по надлежния ред.

•  Осигурете обстойна проверка на базата, когато е била повреде-
на (напр. ако е падала на земята).

•  Редовно проверявайте всички важни части за повреди. Уверя-
вайте се в безупречната работа на всички механични възли.

• Никога не гресирайте или смазвайте частите на базата.
•  Никога не оставяйте вашето дете без наблюдение в бебешкото кош-

че и базата в автомобила.
•  Паркирайте така, че да можете да поставите и извадите бебеш-

кото кошче само от страна на тротоара. 
•  Пазете бебешкото кошче и базата от интензивна директна слън-

чева светлина, когато те няма да се използват. При директна 
слънчева светлина бебешкото кошче може да се нагрее силно. 
Детската кожа е чувствителна и поради това тя може да бъде 
наранена.

•  Колкото по-стегнат е коланът около тялото на детето ви, толкова 
по-добре е обезопасено то. Поради това избягвайте да обличате 
вашето дете с дебели дрехи под предпазния колан.

•  Инсталационните и предупредителните стикери са важна част 
на базата и не трябва да бъдат отстранявани. 	

•  Бебешкото кошче не е предназначено за продължителен 
престой на вашето бебе в него. Полулегналата позиция в бе-
бешкото кошче винаги представлява натоварване за гръбнач-
ния стълб на вашето бебе. Изваждайте вашето бебе колкото 
се може по-често от бебешкото кошче, поради това прекъс-
вайте по-продължителните пътувания. Извън автомобила не 
оставяйте вашето бебе да лежи дълго в бебешкото кошче. 

•  Фиксирайте облегалките на автомобилните седалки (напр. сгъ-
ваемите задни седалки).

•  Никога не се опитвайте да обезопасявате бебе в скута си по-
средством предпазния колан на автомобила или чрез държане 
в ръце.

•  Не поставяйте предмети в пространството за краката пред 
опорния крак на базата.	

 ОПАСНОСТ! За предпазване на всички пътници 
в автомобила:
При аварийно спиране или злополука необезопасени предмети 
и лица могат да наранят други пътници. Поради това винаги обръ-
щайте внимание дали:
•  облегалките на седалките на автомобила са фиксирани 

(напр. сгъваемите задни седалки трябва да са зацепени).
•  всички тежки предмети или предмети с остри ръбове в автомо-

била (напр. върху задната конзола) са обезопасени.
• всички лица в автомобила са със закопчани предпазни колани.
•  детското столче винаги е обезопасено в автомобила, дори и ко-

гато в него не се превозва дете.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За защита при манипулация с детско-
то столче:
•  За да се избегнат повреди, обърнете внимание базата 

да не се притиска от твърди предмети (врата на автомобила, 
шини на седалката и т.н.).

•  Съхранявайте базата на безопасно място, ако не я използвате. 
Не слагайте тежки предмети върху базата и не я съхранявайте 
директно до източници на топлина или изложена на директна 
слънчева светлина.

 ВНИМАНИЕ! За защитата на вашия автомобил:
•  Определени калъфи на автомобилни седалки, произведени 

от чувствителни материали (напр. велур, кожа и т.н.), при използва-
нето на детски столчета могат да се износят. За оптимална защита 
на вашите калъфи на автомобилни седалки се препоръчва използ-
ването на подложки за детските столчета BRITAX RÖMER от нашата 
програма с принадлежности.

СТРАНИЦА II

2.  Завъртете опорния крак 07  до упор навън. 
 
 
 
 

3.   Натиснете от двете страни на столчето 
зеления предпазен бутон 05  и червения 
бутон за освобождаване 04  един към друг. 
Уверете се, че двете куки на фиксиращите 
рамена ISOFIX 03  са отворени и готови 
за използване.

4. Издърпайте сивия лост 11  по посока 
на опорния крак 07 , докато фиксиращите 
рамена ISOFIX 03  напълно се разгънат. 
 
 
 
 

5.  Поставете базата срещу посоката за дви-
жение върху одобрена за използване 
седалка на автомобила. 

		 СЪВЕТ: Обусловено от конструкцията 
е възможно да се получи празнина между 
повърхността на базата и седалката на ав-
томобила. Това не е причина за огранича-
ване на безопасността при използването 
на базата.

6.  Позиционирайте двете фиксиращи рамена 
ISOFIX 03  директно пред двете приемни 
приспособления 02 .

7.  Поставете двете фиксиращи рамена ISOFIX 03  
в приемните приспособления  02 , докато 
фиксиращите рамене ISOFIX 03  от двете 
страни се фиксират с „щракващ“ звук.  
	ОПАСНОСТ! От двете страни трябва 

да се вижда зеленият предпазен бутон 05 , 
за да е правилно закрепена базата. 
8.  Хванете базата с две ръце и я плъзне-

те с равномерен натиск от двете страни 
по посока на облегалката на автомобилната 
седалка, докато базата се допре до нея. 

 ОПАСНОСТ! Удряща върху бебешкото кошче въздушна въз-
главница може тежко да нарани вашето бебе или дори да го убие.	
Не	използвайте бебешкото кошче и базата върху седалка за път-
ника до водача с включена предна въздушна възглавница! При 
седалки със странични въздушни възглавници спазвайте указа-
нията в наръчника на автомобила.

МОНТИРАНЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО 7.

Подготвителни работи:

1.  Ако вашият автомобил не е стандартно оборудван с приемни 
приспособления ISOFIX, закрепете двете приемни приспосо-
бления ISOFIX 02 , които са част на доставката на столчето*, 
с насочен нагоре изрез върху двете точки на закрепване 
ISOFIX 01  на вашия автомобил.

		СЪВЕТ:  Точките на закрепване ISOFIX се намират между площта 
за сядане и облегалката на автомобилната седалка. 

* Приемните приспособления улесняват монтажа на детското столче за автомобил посред-
ством точките на закрепване ISOFIX и предотвратяват повреди на калъфите на автомобил-
ните седалки. Когато приемните приспособления не се ползват, отстранете ги и ги съх-
ранявайте на сигурно място. При автомобили с обръщаема облегалка преди обръщането 
на облегалката приемните приспособления трябва да се премахнат.
Настъпили функционални проблеми се дължат в повечето случаи на замърсяване на прием-
ните приспособления и на куките. Премахнете замърсяванията или чужди тела, за да отстра-
ните подобни проблеми.
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A Сваляне на бебешкото кошче от базата

 ОПАСНОСТ! Уверете се, че дръжката 
за носене 15  е в горно положение A.

1.  Издърпайте и задръжте сивия отключващ 
бутон 16 .

2.  Повдигнете бебешкото кошче, докато зак-
репващите езици 17  се освободят от про-
резите за закрепването 08 .

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При това здраво 
дръжте бебешкото кошче.

3.  Свалете бебешкото кошче от базата. 

16

17

08

За промяна на ъгъла на наклона:
1.  Паркирайте автомобила си на възможно 

равно място.
2.  Дръжте натиснат сивия бутон за регулиране на 

ъгъла на наклона 09  и същевременно дръпнете 
горната част на базата 12  постепенно нагоре. 
При това проверете при всяка степен на фикси-
ране дали настроеният ъгъл е достатъчен.  

 ОПАСНОСТ! Внимавайте при завъртане 
надолу на горната част на базата 12  да не си 
затиснете пръстите.

3.  Настройте ъгъла на наклона така, че индика-
торът на наклона 10  да е в „зелен“ цвят. 

 ОПАСНОСТ! Не е възможно използване, ако 
индикаторът на наклона 10  е в „червен“ цвят.

4.  Отпуснете сивия бутон за регулиране на ъгъ-
ла на наклона 09  и проверете дали горната 
част на базата е правилно фиксирана.  

 ОПАСНОСТ! При монтажа на базата 
в друг автомобил ъгълът на наклона трябва 
да бъде отново настроен, започвайки на-
стройката от най-полегналата позиция.   

A
15

12

15

Поставяне на бебешкото кошче върху 
базата

 ОПАСНОСТ! Уверете се, че дръжката 
за носене 15  е в горно положение A.

 ОПАСНОСТ! Уверете се, че в горната 
част на базата 12  няма чужди предмети.

1.  Поставете бебешкото кошче обратно 
на посоката на движението (бебето гледа 
назад) върху базата.

2.  Фиксирайте бебешкото кошче така, 
че да се чуе щракване. 

3.  Проверете дали двата странични индика-
тора са зелени. 

 ОПАСНОСТ! Двата странични индика-
тора трябва да са зелени.

4.  Дръпнете бебешкото кошче за дръжката 
за носене 15 , за да проверите пълното 
фиксиране. 

УПОТРЕБА НА БЕБЕШКОТО КОШЧЕ9.

РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛА НА НАКЛОНА8.
В зависимост от модела на автомобила има разлики при ъгъла 
на автомобилната седалка, което може да повлияе на позицията 
на сядане на вашето дете. 
Принципно се препоръчва възможно изправена позиция на ся-
дане. Поради това настройте ъгъла на базата толкова полегнал, 
колкото го изисква телосложението на вашето дете.  

Отваряне на ISOFIX 
1.  Издърпайте сивия лост 11  по посока 

на опорния крак 07 . 
2.  Натиснете на двете фиксиращи рамена 03  

зеления предпазен бутон 04  и червения 
освобождаващ бутон 05  един срещу друг. 
Фиксиращите рамена се освобождават.

3.  Издърпайте сивия лост 11  по посока на опор-
ния крак 07  и натиснете едновременно двете 
фиксиращи рамена 03  по посока на опорния 
крак, докато те напълно се приберат. 

 ► Сега базата може да бъде свалена.  
 ОПАСНОСТ! Детското столче за автомо-

бил трябва да е винаги обезопасено в автомо-
била, дори и когато в него не се превозва дете.

ДЕМОНТАЖ:

ДЕМОНТАЖ/ПРЕДАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИ11.
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ПРЕДАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИ:
Спазвайте разпоредбите за предаване за отпадъци на вашата страна.

Предаване за отпадъци на опаковката Контейнер за хартия

Калъф на седалка Общи отпадъци, термич-
но оползотворяване

Пластмасови части Съгласно означението 
в съответния контейнер

Метални части Контейнер за метали

Ленти на предпазни колани Контейнер за полиестер

Закопчалка и език Общи отпадъци

 За сигурността на вашето дете преди пътуването с авто-
мобила проверете дали ...

 ► фиксиращите рамена ISOFIX 03  са фиксирани от двете 
страни в точките за закрепване ISOFIX 01  и двата предпазни 
бутона 05  са напълно зелени,
 ► опорният крак 07  стои здраво върху пода да автомобила 
и на опорния крак се вижда зелената маркировка 14 ,

 ► опорният крак 07  не повдига базата от седалката на автомобила,
 ► бебешкото кошче е напълно фиксирано върху базата,
 ► бебешкото кошче е закрепено върху седалката на пътника 
до водача само ако нито една предна въздушна възглавница 
не би могла да повлияе на бебешкото кошче,

 ► бебешко кошче е закрепено обратно на посоката на движението. 

 За сигурността на вашето дете преди пътуването с авто-
мобила проверете дали ...

 ► фиксиращите рамена ISOFIX 03  са фиксирани от двете страни 
в точките за закрепване ISOFIX 01  и двата предпазни бутона 05  
са напълно зелени,
 ► опорният крак 07  стои здраво върху пода да автомобила 
и на опорния крак се вижда зелената маркировка 14 ,

 ► опорният крак 07  не повдига базата от седалката на автомобила,
 ► бебешкото кошче е напълно фиксирано върху базата,
 ► бебешкото кошче е закрепено върху седалката на пътника 
до водача само ако нито една предна въздушна възглавница 
не би могла да повлияе на бебешкото кошче,

 ► бебешко кошче е закрепено обратно на посоката на движението. 

ПОЧИСТВАНЕ10.
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Пластмасовите части можете да измиете със сапунена вода. Не из-
ползвайте никакви агресивни средства (като напр. разтворители).
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