
STRAN I

BABY-SAFE i-SIZE BASE
BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE
Navodila za uporabo
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20
00

02
65

92
 1

1/
17

SI

≤ 13 kg

VSEBINA

1.   UVOD
2.   PREGLED PROIZVODA
3.   HOMOLOGACIJA
4.   UPORABA V VOZILU
5.   KONTAKT 
6.   VARNOSTNI NAPOTKI
7.   VGRADNJA V VOZILO
8.   PRILAGODITEV NAKLONSKEGA KOTA
9.   UPORABA V VOZILU
10. ČIŠČENJE
11. DEMONTAŽA IN ODSTRANJEVANJE 

05

01 02

03

07

04

Varnostni gumb

Oporna noga 
Sprostilni gumb
Zaskočni ročici ISOFIX
Pomožna vodila ISOFIX
Pritrdišča ISOFIX (Avto)

Gumb za nastavitev višine
01

02

03

04

05

06

07 Oznaka na oporni nogi
Indikator naklona
Gumb za nastavitev naklona

Pritrdilne zareze

Predal za hrambo 
navodil za uporabo

08

09

10

Gumb za deblokado zaskočnih ročic11

Zgornji del podnožja12

13

14

10

11

09

08

06

PREGLED PROIZVODA2.

Veseli smo, da bo naše podnožje BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX 
BASE vašega malčka lahko spremljalo v prvih mesecih njegovega 
življenja.

 Da bi bil vaš otrok pravilno zaščiten, je treba podnožje BABY-
SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE pravilno vgraditi in uporabljati tako, 
kot je opisano v teh navodilih za uporabo! Navodila za uporabo 
skrbno preberite, in sicer še pred prvo uporabo podnožja 
BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE, ter jih shranite na za to 
predvidenem mestu na podnožju.

V teh navodilih se uporabljajo naslednji navedeni simboli: 

Simbol Opozorilna 
beseda

Razlaga

 NEVARNOST! Nevarnost hudih telesnih poškodb

 OPOZORILO! Nevarnost lažjih telesnih poškodb

 POZOR! Nevarnost materialne škode 

 NASVET! Koristni napotki 

Navodila o ravnanju, ki sledijo strogemu vrstnemu redu, so oštevilčena.
Primer: 
1. Pritisnite gumb ...  

UVOD1.

KONTAKT5.UPORABA V VOZILU4.
Upoštevajte navodila za uporabo sistemov za zadrževanje otroka, 
ki jih najdete v navodilih za uporabo vašega vozila. 
V knjižici z navodili, ki ste jo prejeli ob nakupu vozila, lahko najdete 
informacije o avtomobilskih sedežih, ki so skladno s standardom 
ECE R16 homologirani za uporabo z otroškimi zadrževalnimi sistemi.
Možnosti uporabe BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE: 

BRITAX RÖMER 
Avtomobilski 
otroški sedež

Sedežni položaj v vozilu

i-Size Ne i-Size

BABY-SAFE i-SIZE
 BABY-SAFE² i-SIZE 

(otroška lupinica)
+ BABY-SAFE i-SIZE 

BASE
+ BABY-SAFE i-SIZE 

FLEX BASE
a)  Pri izbiri podnožja za vaše vozilo upoštevajte priporočila na priloženem seznamu tipov 

vozil (priložen podnožju). Ta seznam tipov se stalno posodablja. Najsodobnejšo verzijo 
dobite pri nas ali na spletni strani www.britax.com.

b)  To pomeni, da je podnožje dovoljeno uporabljati le v tistih vozilih, ki so navedena na se-
znamu tipov vozil (priložen podnožju). Ta seznam tipov se stalno posodablja. Najsodob-
nejšo verzijo dobite pri nas ali na spletni strani www.britax.com.

Vaše podnožje smete uporabljati tako:

obrnjeno v smeri vožnje ne

obrnjeno v nasprotni smeri vožnje da

z 2-točkovnim pasom ne

s 3-točkovnim pasom ne

na sprednjem sopotnikovem 
sedežu

da 1)

na zunanjih straneh zadnje-
ga sedeža

da

na srednjem zadnjem sedežu da

1) Sprednja zračna blazina mora biti izključena. Upoštevajte napotke v knjižici z na-
vodili za vaše vozilo.

  ≤ 13 kg

Podnožje BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE se uporablja le v pove-
zavi z otroško lupinico Britax Römer BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE² 
i-SIZE  in je namenjeno izključno varnosti vašega otroka v vozilu. 

BRITAX RÖMER 
Avtomobilski otro-

ški sedež

Preskus in homologacija
skladno z ECE* R 129/00

Telesna višina Telesna teža

BABY-SAFE i-SIZE 
BASE / FLEX BASE

40 - 83 cm ≤  13 kg

* ECE = Evropski standard za varnostno opremo

Avtomobilski otroški varnostni sedež je projektiran, preizkušen in ho-
mologiran v skladu z evropskim standardom za otroško varnostno 
opremo (ECE R129/00). Preizkusna oznaka E (v krogu) in homologa-
cijska številka sta navedeni na oranžni homologacijski etiketi (prileplje-
na na otroškem sedežu).

 NEVARNOST!  Nobenega od obeh podnožij ne smete uporabiti 
v povezavi z drugimi otroškimi lupinicami. 

 NEVARNOST!  Homologacija preneha veljati takoj, ko na otroškem 
sedežu karkoli spremenite. Spremembe lahko izve-
de izključno proizvajalec. Zaradi nedovoljenih po-
segov oziroma tehničnih sprememb lahko zaščitno 
funkcijo sedeža zmanjšate ali popolnoma izničite.

 OPOZORILO!  Podnožje BABY-SAFE i-SIZE BASE / FLEX BASE 
je dovoljeno uporabljati izključno za varovanje va-
šega otroka v vozilu. Podnožje nikakor ni primerno 
za priložnostno sedenje doma ali za otroško igračo.

HOMOLOGACIJA3.

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na nas:

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

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

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

T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E-naslov: service.uk@britax.com
www.britax.com

14

12

13

a) b)

b)



VARNOSTNI NAPOTKI6.

   

      

   

9.  Podnožje povlecite, da bi tako preverili, ali 
je na obeh straneh pravilno zaskočilo. 

 

10.  Pazite, da je oporna noga 07  popolnoma za-
sukana; rdeča oznaka zgoraj na oporni nogi 07  
ne sme več biti vidna.

11.  Pritisnite oba siva gumba za nastavitev višine 06  
in oporno nogo 07  izvlecite tako daleč, da bo 
varno oprta ob dno vozila in da bo zelena 
znaka 14  popolnoma vidna.

        NEVARNOST! Na oporni nogi 07  mora biti 
zelena oznaka 14  popolnoma vidna. Oporna 
noga 07  ne sme nikoli viseti v zraku ali biti 
s čimerkoli podložena.  
Pazite, da opora noga 07  ne bo dvignila pod-
nožja s sedalne površine. 

12. Samo BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE: 
Sledite korakom v poglavju »8. Prilagoditev 
naklonskega kota«. 

13. Podnožje primite z obema rokama in ga z ena-
ko silo na obeh straneh potisnite v smeri 
hrbtnega naslonjala sedeža vozila, dokler 
podnožje ne zaskoči. 

 Vzemite si čas, da ta navodila skrbno preberete, in jih shra-
nite v za to predvidenem predalu 13  na podnožju, tako da bodo 
ta zmeraj pri roki, če jih boste potrebovali! Če podnožje izročite 
tretji osebi, morate priložiti tudi navodila!  

 NEVARNOST! Za zaščito vašega otroka:
•  V primeru nezgode s hitrostjo trka, višjo od 10 km/h, se lahko 

podnožje poškoduje, ne da bi bila poškodba vidna. V tem primeru 
je treba podnožje zamenjati. Prosimo, da ga odstranite v skladu 
s predpisi.

•  Če se je podnožje poškodovalo (če je npr. padlo na tla), naj ga teme-
ljito pregleda strokovnjak.

•  Redno preverjajte, ali je kateri do pomembnih delov poškodovan. 
Predvsem pa se prepričajte, da vse mehanske komponente delujejo 
brezhibno.

• Delov podnožja nikoli ne oljite ali mažite z mastjo.
•  Vašega otroka v otroški lupinici in podnožju v vozilu nikoli ne pustite brez 

nadzora.
•  Parkirajte tako, da boste lahko otroško lupinico v vozilo nameščali 

oziroma iz vozila jemali izključno na strani pločnika. 
•  Če ju ne uporabljate, otroško lupinico in podnožje zaščitite pred 

intenzivno neposredno sončno svetlobo. Otroška lupinica se lahko 
močno segreje, če nanjo neposredno sije sonce. Otroška koža je ob-
čutljiva in se bi lahko tako poškodovala.

•  Tesneje kot se pas prilega telesu vašega otroka, večja je varnost. Zato 
otroka ne oblecite v debela oblačila pod pasom.

•  Nalepke z informacijami glede montaže in opozorili so pomembni 
sestavni del podnožja in jih zato ni dovoljeno odstraniti.  

•  Otroška lupinica ni namenjena temu, da bi bil otrok ves čas v njej. 
Polležeči položaj vašega otroka v otroški lupinici zmeraj predstavlja 
obremenitev za njegovo hrbtenico. Vašega otroka vzemite iz otroške 
lupinice kar se da pogosto, zato daljše vožnje z avtomobilom večkrat 
prekinite. Izven vozila vašega otroka ne puščajte v otroški lupinici. 

•  Fiksirajte hrbtne opore avtomobilskih sedežev (na primer z zaskokom 
fiksirajte poklopno klop zadnjega sedeža).

•  Otroka nikoli ne poskušajte zavarovati tako, da ga držite v naročju 
pripetega ali nepripetega z avtomobilskim varnostnim pasom.

•  V prostoru za noge pred oporno nogo podnožja ne sme biti nobenih 
predmetov. 

 NEVARNOST! Za zaščito vseh potnikov v avtomobilu:
Pri zaviranju v sili ali v primeru nesreče lahko nezavarovani predmeti 
in osebe poškodujejo sopotnike v vozilu. Zato vselej pazite, da:
•  So naslonjala avtomobilskih sedežev fiksirana (npr. zaskok poklopne 

klopi zadnjega sedeža).
•  So vsi težki predmeti ali predmeti z ostrimi robovi v vozilu 

(npr. na zadnji odlagalni polici) dobro zavarovani.
• So vse osebe v vozilu pripete z varnostnimi pasovi.
•  Je otroški sedež v vozilu zavarovan tudi takrat, ko v njem ni otroka.

 OPOZORILO! Za zaščito pri rokovanju z otroškim sedežem:
•  Da bi preprečili poškodbe, pazite, da se podnožje ne zagozdi med 

trde predmete (avtomobilska vrata, vodila sedežev itn.).
•  Če podnožja ne uporabljate, ga hranite na varnem mestu. Na pod-

nožje ne odlagajte težkih predmetov in tega ne skladiščite neposredno 
poleg virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.

 POZOR! Za zaščito vozila:
•  Na določenih avtomobilskih sedežnih prevlekah, izdelanih iz občutljivej-

ših materialov (npr. velurja, usnja itd.) lahko zaradi uporabe otroškega 
sedeža ostanejo sledi obrabe. Za optimalno zaščito vaših avtomobilskih 
sedežnih prevlek svetujemo uporabo podlage za otroški sedež BRITAX 
RÖMER iz našega programa dodatne opreme.

STRAN II

2.  Oporno nogo 07  zasučite do konca navzven.  
 
 
 
 
 

3.   Na obeh straneh sedeža drugega proti druge-
mu pritisnite zeleni varnostni gumb 05  in rdeči 
sprostilni gumb 04 . Tako zagotovite, da bosta 
oba kavlja zaskočnih ročic ISOFIX 03  odprta 
in pripravljena za uporabo. 

4. Povlecite sivi vzvod 11  v smeri oporne noge 07 ,  
tako da popolnoma izvlečete zaskočni ročici 
ISOFIX 03 . 
 
 
 
 
 

5.  Podnožje postavite proti smeri vožnje, in sicer 
na avtomobilski sedež, ki tako uporabo dovo-
ljuje (homologacija). 

  NASVET: Odvisno od konstrukcijske zasno-
ve se lahko med naležno površino podnožja 
in avtomobilskim sedežem pojavi prazen 
prostor. To pri uporabi podnožja ne predstavlja 
zmanjšanja stopnje varnosti.

6.  Obe zaskočni ročici ISOFIX 03  namestite ne-
posredno pred obe pomožni vodili 02 .

7.  Obe zaskočni ročici ISOFIX 03  potisnite v pomo-
žni vodili 02 , dokler zaskočni ročici ISOFIX 03  
na obeh straneh slišno ne zaskočita (klik).  

 NEVARNOST! Da bi bilo podnožje pravilno 
pritrjeno, mora biti viden zeleni varnostni gumb 05 . 

8.  Podnožje primite z obema rokama in ga z ena-
ko silo na obeh straneh potisnite v smeri 
hrbtnega naslonjala sedeža vozila, dokler 
podnožje ne zaskoči.  

 NEVARNOST! Zračna blazina, ki udari ob otroško lupinico, lahko 
vašega malčka hudo poškoduje ali celo povzroči njegovo smrt. 
Otroške lupinice in podnožja ne uporabljajte na sovoznikovem sedežu, 
če je sprednja zračna blazina aktivirana! Prosimo, da pri sedežih s stran-
sko zračno blazino upoštevate navodila v priročniku svojega vozila.

VGRADNJA V VOZILO 7.

Priprava:

1.  Če vaše vozilo ni serijsko opremljeno s pomožnimi vodili ISOFIX, 
obe pomožni vodili ISOFIX 02 , priloženi sedežu*, vpnite v obe pritr-
dišči ISOFIX 01  vašega vozila tako, da bo izrez obrnjen navzgor.

  NASVET:  Pritrdišča ISOFIX so med sedalno površino in hrbtnim 
naslonjalom avtomobilskega sedeža. 

* Pomožni vodili olajšata vgradnjo avtomobilskega otroškega sedeža s pomočjo pritrdišč ISOFIX 
in preprečita poškodbe avtomobilskih sedežnih prevlek. Če pomožnih vodil ne uporabljate, jih 
odstranite in shranite na varnem mestu. Pri vozilih s poklopnim hrbtnim naslonjalom je treba pred 
poklopom hrbtnega naslonjala pomožni vodili odstraniti.
Težave pri nameščanju se lahko pojavijo predvsem zaradi umazanije na pomožnih vodilih in na ka-
vljih. Odstranite umazanijo ali tujke, da preprečite takšne težave.
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A Odstranjevanje otroške lupinice s podnožja
 NEVARNOST! Prepričajte se, da je ročaj 

za prenašanje 15  v zgornjem položaju A.
1.  Povlecite in držite sivi gumb za deblokado 16 .
2.  Otroško lupinico dvignite toliko, da se pritrdilna 

jezička 17  sprostita iz pritrdilnih zarez 08 .
   OPOZORILO! Pri tem otroško lupinico trdno 

držite.
3.  Otroško lupinico odstranite s podnožja. 

16

17
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Za nastavitev naklonskega kota:
1.  Vozilo parkirajte na čim bolj ravni površini.
2.  Sivi gumb za nastavitev naklonskega kota 09  

držite pritisnjen in istočasno korakoma vlecite 
zgornji del podnožja 12  navzgor. Ob tem 
na vsaki stopnji preverite, ali nastavljeni nak-
lonski kot že zadošča.  

 NEVARNOST! Pri demontaži zgornjega 
dela podnožja 12  pazite, da si ne ukleščite 
prstov.

3.  Naklonski kot nastavite tako, da bo indikator 
naklona 10  kazal »zeleno«. 

 NEVARNOST! Uporaba ni možna, če indi-
kator naklona 10  kaže »rdeče«.

4.  Izpustite sivi gumb za nastavitev naklona 09  
in preverite, ali je zgornji del podnožja pravilno 
zaskočil.  

 NEVARNOST! Pri montaži podnožja 
v drugo vozilo je treba naklonski kot nastaviti 
ponovno in iz najbolj položnega  položaja.   

A
15

12

15

Namestitev otroške lupinice na podnožje
 NEVARNOST! Prepričajte se, da je ročaj za 

prenašanje 15  v zgornjem položaju A.
 NEVARNOST! Prepričajte se, da na zgornji 

strani podnožja 12  ni nobenih tujkov.
1.  Otroško lupinico na podnožje postavite tako, 

da je ta obrnjena proti smeri vožnje (otrok 
gleda nazaj).

2.  Otroško lupinico pritrdite tako, da slišno 
zaskoči (»klik«). 

3.  Preverite, ali oba stranska indikatorja kažeta 
»zeleno«. 

 NEVARNOST! Oba stranska indikatorja 
morata kazati »zeleno«.

4.  Povlecite ročaj za prenašanje 15  na otroški 
lupinici in se tako prepričajte, ali je pravilno 
zaskočila. 

UPORABA OTROŠKE LUPINICE9.

PRILAGODITEV NAKLONSKEGA KOTA8.
Odvisno od modela vozila obstajajo razlike pri naklonskih kotih avto-
mobilskih sedežev, kar lahko vpliva na sedalni položaj vašega otroka. 
V principu se priporoča kar se da pokončni položaj sedeža. Zato 
naklonski kot podnožja nastavite le toliko plosko, kolikor to zahteva 
konstitucija vašega otroka.  

Odpiranje sistema ISOFIX
1.  Sivi vzvod 11  povlecite v smeri oporne noge 07 . 
2.  Na obeh zaskočnih ročicah 03  pritisnite 

drugega proti drugemu zeleni varnostni gumb 
04  in rdeči sprostilni gumb 05 . Zaskočni ročici 
se sprostita.

3.  Sivi vzvod 11  povlecite v smeri oporne noge 07  
in istočasno potisnite obe zaskočni ročici 03  
v smeri oporne noge, dokler nista popolnoma 
uvlečeni. 

 ► Sedaj lahko podnožje demontirate.  
 NEVARNOST! Avtomobilski otroški se-

dež v vozilu mora biti zavarovan tudi takrat, 
ko v njem ni otroka.

DEMONTAŽA:

DEMONTAŽA / ODSTRANJEVANJE11.

040503

ODSTRANJEVANJE:
Prosimo, da upoštevate predpise za odstranjevanje odpadkov, ki velja-
jo v vaši državi.

Odstranjevanje embalaže Zabojnik za kartone

Sedežna prevleka Preostali odpadki, termična 
reciklaža

Deli iz plastičnih mas Glede na oznako v ustrezen 
zabojnik

Kovinski deli Zabojnik za kovine

Trakovi pasov Zabojnik za poliester

Zaponka & jeziček Preostali odpadki

 Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka 
preverite, ali ...

 ► sta obe zaskočni ročici ISOFIX 03  na obeh straneh pravilno 
zaskočili v pritrdišči ISOFIX 01  in ali sta oba varnostna gumba 05  
popolnoma zelena,
 ► oporna noga 07  stoji varno oprta ob dno vozila in ali je na oporni 
nogi zelena oznaka 14  vidna,
 ► oporna noga 07  ne dviguje podnožja s sedalne površine,
 ► je otroška lupinica pravilno pritrjena na podnožje,
 ► je otroška lupinica pritrjena na sopotnikovem sedežu le takrat, 
ko je sprednja zračna blazina izklopljena,
 ► je otroška lupinica pritrjena in obrnjena proti smeri vožnje. 

 Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka 
preverite, ali ...

 ► sta obe zaskočni ročici ISOFIX 03  na obeh straneh pravilno 
zaskočili v pritrdišči ISOFIX 01  in ali sta oba varnostna gumba 05  
popolnoma zelena,
 ► oporna noga 07  stoji varno oprta ob dno vozila in ali je na oporni 
nogi zelena oznaka 14  vidna,
 ► oporna noga 07  ne dviguje podnožja s sedalne površine,
 ► je otroška lupinica pravilno pritrjena na podnožje,
 ► je otroška lupinica pritrjena na sopotnikovem sedežu le takrat, 
ko je sprednja zračna blazina izklopljena,
 ► je otroška lupinica pritrjena in obrnjena proti smeri vožnje. 

ČIŠČENJE10.
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Plastične dele lahko očistite z blago milnico. Ne uporabljajte agresiv-
nih snovi (kot npr. topil).
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