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1. Tämä asiakirja
 VAROITUS! Nämä käyttöohjeet ovat osa tuotetta ja 

edistävät turvallista käyttöä. Noudattamattomuus voi 
johtaa vakaviin tai kuolemaan johtaviin loukkaantumisiin. 
Jos jotain on epäselvää, älä käytä tuotetta ja ota 
välittömästi yhteys jälleenmyyjään.

 ► Lue käyttöohjeet.
 ► Säilytä käyttöohje tuotteessa tulevaa tarvetta varten.
 ► Jos tuote luovutetaan kolmansille osapuolille, luovuta tuotteen käyttöohjeet 
mukaan.

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.
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2. Tuotekuvaus

01  Vaimennuspoljin 11  Tukijalkpainikkeet
02  Säätöpainike 12  Tukijalka
03  Kangaslenkki 13  Punainen kääntöilmaisin
04  ISOFIX-lukitusvarret 14  Avauspainike
05  Punainen turvapainike 15  Ohjeen säilytyslokero
06  Vapautuspainike 16  Punainen kiertoilmaisin
07  Asennustuet 17  Kiertopainike
08  ISOFIX-pidike 18  Pyörölautanen
09  Punainen tuki-ilmaisin 19  Kallistuspainike
10  Paristokansi

Sisäänmeno- ja poistumistoiminto
Tämä toiminto helpottaa sisään- ja ulos pääsyä. Käytä tätä toimintoa vain, kun 
ajoneuvo on pysäköity.

Käyttö 1  

 ► Paina kiertopainiketta.

 ► Käännä istuinmoduulia.

 ► Kiinnitä tai poista lapsi istuinmoduulin käyttöohjeiden mukaisesti.

 ► Käännä istuinmoduuli takaisin.

 ªPyörölautanen napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

 ªKiertotoiminnon punainen ilmaisin ei ole enää näkyvissä.

 ► Tarkista, että pyörölautanen on kunnolla paikallaan. Yritä kiertää 
istuinmoduulia. Jos istumamoduulia ei enää voida kääntää, on 
pyörälautanen lukittunut tukevasti paikalleen.

Ajosuunta
Tukiaseman avulla istuinmoduuli voidaan kiinnittää ajosuuntaa vastaan 
(A) tai sen mukaan (B). Ajosuuntaan (B) varmistaminen on sallittua vain 
istuimilla DUALFIX iSENSE ja DUALFIX 3 i-SIZE. Jotta näitä istuinmoduuleja 
voidaan käyttää ajosuunnassa, on kääntöportti vapautettava. Tämä sijaitsee 
tukiaseman alapuolella. 

Vapauta käännönesto 2  
 ► Työnnä liukusäädintä keskelle.

 ªPyörölautasta voidaan kääntää 360 °.

Käyttö 3  
 ► Paina kiertopainiketta.

 ► Kierrä istuinmoduuli haluttuun suuntaan.

 VAROITUS! Käytä BABY-SAFE iSENSE ja BABY-SAFE 3 i-SIZE vain 
ajosuunnan vastaiseen suuntaan.

 VAROITUS! Käytä DUALFIX iSENSE ja DUALFIX 3 i-SIZE ajosuunnan 
vastaiseen suuntaan tai 15 kuukauden iästä alkaen ajosuunnassa.

 ªPyörölautanen napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

 ªKiertotoiminnon punainen ilmaisin ei ole enää näkyvissä.

 ► Tarkista, että pyörölautanen on kunnolla paikallaan.

 ) Jos istumamoduulia ei enää voida kääntää, on pyörälautanen lukittunut 
tukevasti paikalleen.

Akustinen tuki 4  
Tukijalan anturit tukevat oikeaa kokoonpanoa. Anturit tarkistavat, että tukijalka 
on täysin ojennettu, riittävästi ojennettu ja että se on maassa.

Aktivoi akustinen tuki
 ) Vaaditaan vain ennen ensimmäistä käyttöä.
 ► Poista kalvo.

 ªKontrolliääni on aktiivinen.

  Varo! Tarkista paristo säännöllisesti. Jos signaalia ei kuulu, se voi 
tarkoittaa, että paristo on tyhjä.

Vaihda paristo 5  
 ► Löysää ruuvi.

 ► Paina kantta ja liu`uta pois.

 VAROITUS! Poista käytetty paristo ja hävitä se luvun Hävittäminen siviulla 
2 mukaisesti. Säilytä paristot aina pois lasten ulottuvilta. Käytä vain tyypin RC 
2032 paristoa. Tarkasta navoitus. Älä koskaan käytä paristoa, jos havaitset 
siinä vuodon tai murtumia. Älä altista paristoa liialliselle kuumuudelle tai 
avontulen lähelle, se voi haljeta tai räjähtää. Älä kjäytä ladattavia paristoja. 
Noudata pariston pakkauksessa annettuja turvallisuusohjeita.

 ► Sulje kansi.

 ► Ruuvaa ruuvi kiinni.

3. Käyttötarkoitus 6  
Tämä tuote on testattu ja hyväksytty lasten turvalaitteita koskevan 
eurooppalaisen standardin UN ECE R129 / 03 vaatimusten mukaisesti.

FLEX BASE iSENSE on tukiasema. Se on tarkoitettu ainoastaan seuraavassa 
mainittujen istuinmoduulien varmistamiseen ajoneuvossa. Muiden tuotteiden 
käyttö tukiasemassa on kielletty.

BABY-SAFE iSENSE & BABY-SAFE 3 i-SIZE:

Taaksepäin suunnattu Älä koskaan käytä 
tuotetta ajosuunnassa.

Lapsen koko 40 - 83 cm

Lapsen paino maksimi 13 kg

DUALFIX iSENSE & DUALFIX 3 i-SIZE:

Taaksepäin suunnattu Eteenpäin suunnattu

Lapsen koko 61 - 105 cm 76 - 105 cm

Lapsen paino maksimi 18 kg

4. Turvallisuusohjeet
Loukkaantumisvaara vaurioituneesta lastenistuimesta
Onnettomuuden yhteydessä, jos törmäysnopeus on ollut yli 10 km/h voi 
asema ja moduuli vahingoittua, mutta vauriot eivät tällöin välttämättä näy 
ulospäin. Toinen onnettomuuden seurauksena voi olla vakavat vammat.

 ► Vaihda tuote onnettomuuden seurauksena.
 ► Tarkastuta vaurioitunut tuote (vaikka se olisi pudonnut maahan).
 ► Tarkista kaikki tärkeät osat säännöllisesti vaurioiden varalta. 
 ► Varmista, että kaikki mekaaniset komponentit ovat täysin toimivia.
 ► Älä koskaan voitele tai öljy tuotteen osia.
 ► Hävitä vaurioitunut tuote asianmukaisesti.

Kuumista osista palovammavaara
Tuotteen komponentit voivat lämmetä auringon säteilystä. Lapsen iho on 
herkkä, minkä vuoksi kuumat pinnat voivat aiheuttaa ihovammoja.

 ► Suojaa tuotetta voimakkaalta suoralta auringonvalolta niin kauan kuin sitä 
ei käytetä.

Virheellinen asennus voi johtaa loukkaantumisiin
Jos tuote asennetaan tai sitä käytetään muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla 
tavalla, seurauksena voi olla vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

 ► Käytä vain ajoneuvon istuimella ajosuuntaan päin.
 ► Noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita ja noudata niitä.

Loukkaantumisvaara etuturvatyynystä
Turvatyynyt on suunniteltu aikuisten turvaamiseen. Jos turvaistuin on liian 
lähellä etuturvatyynyä, seurauksena voi olla lieviä tai vakavia vammoja.

 ► Poista etuturvatyyny käytöstä, kun käytät istuinta taaksepäin suunnattua.

 ► Jos lastenistuin on kiinnitetty etumatkustajan istuimelle, työnnä 
etumatkustajan istuin taaksepäin.

 ► Jos lastenistuin on kiinnitetty toiseen tai kolmanteen istuinriviin, työnnä 
vastaava etuistuin eteenpäin.

 ► Noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita ja noudata niitä.

Käytön aikana esiintyvä loukkaantumisriski
Ajoneuvossa lämpötila voi nousta vaarallisen nopeasti. Lisäksi tien reunassa 
ulosmeno voi olla vaarallista.

 ► Älä koskaan jätä vauvaa ilman valvontaa ajoneuvoon.
 ► Kiinnitä tai poista kaukalo vain jalkakäytävän puolelta.
 ► Anna lapsen nousta ja poistua ainostaan jalkakäytävän puolelta.
 ► Pidä pitkillä matkoilla säännöllisesti taukoja, jotta lapsi pääsee liikkumaan 
ja leikkimään.

Suojaamattomien esineiden aiheuttama 
loukkaantumisvaara
Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrutuksen 
tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden. 

 ► Älä koskaan pidä ajon aikana lasta sylissäsi.
 ► Aseta ajoneuvon istuimien selkänojat paikoilleen (esim. alas taitettava 
takapenkki).

 ► Kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyllyllä) sijaitsevat painavat ja 
teräväreunaiset esineet on varmistettava.

 ► Älä jätä mitään esineitä jalkatilaan.
 ► Varmista, että ajoneuvon matkustajat käyttävät turvavyötä.
 ► Varmista, että tuote on aina kiinnitetty ajoneuvoon - myös siinä 
tapauksessa, että lapsi ei matkusta turvaistuimessa.
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5. Käyttö ajoneuvossa
Tukiaseman kiinnitys
1. Valitse sopiva istumapaikka

 VAROITUS! Noudata ajoneuvon käyttöohjeiden ohjeita.

 ) Ajoneuvojen istuimet, joissa i-istuimen käyttö on sallittua.

 ) ISOFIX-kiinnikkeillä varustetut ajoneuvon istuimet, jotka 
olemme tarkastaneet ja hyväksyneet, ovat sopivia. Löydät nämä 
tyyppiluettelostamme osoitteesta www.britax-roemer.com 

 ) Vain eteenpäin suunnatut ajoneuvon istuimet on hyväksytty käytettäviksi.

2. Tukiaseman sijoittaminen 7  
 ► Taita tukijalka ulos.

 ► Aseta tukiasema ajoneuvon istuimelle.

3. Säädä vaimennuspoljin 8  
 ► Pidä säätöpainiketta painettuna.

 ► Sovita poljin ajoneuvon istuimen selkänojaan.

 ► Vapauta säätöpainike.

 ªVaimennuspoljin napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

 ► Tarkista, että vaimennuspoljin on kunnolla paikallaan.

 ) Jos vaimennuspoljinta ei voida enää siirtää, on pyörälautanen lukittunut 
tukevasti paikalleen.

4. Tarkista ISOFIX 9  
 ► Tarkista, ovatko ISOFIX-lukitusvarret auki.

 ) ISOFIX-lukitusvarret ovat auki, kun vihreää aluetta ei ole enää näkyvissä.

 ► Jos ISOFIX-lukitusvarret ovat kiinni, paina turva- ja vapautuspainiketta 
toisiaan vasten.

5. Kiinnitä ISOFIX 10  
 ► Asenna asennustuet.

 ) Asennustuki helpottaa tuotteen ISOFIX-lukitusvarsien liittämistä ajoneuvon 
ISOFIX-kiinnikkeisiin.

 ► Vedä harmaata kangaslenkkiä.

 ªVedä ISOFIX-lukitusvarret maksimiin.

 ► Työnnä molemmat ISOFIX-lukitusvarret asennustukiin ja yhdistä ne ISOFIX-
kiinnikkeisiin.

 ª ISOFIX-lukitusvarret napsahtavat paikalleen kuuluvasti.

 ªVihreä alue näkyy molemmissa ISOFIX-lukitusvarrissa.

 ª ISOFIX on kytketty.

 ► Paina tukiasemaa niin pitkälle kuin mahdollista ajoneuvon istuimen 
selkänojaa vasten.

Selkärangan loukkaantumisriski
Turvakaukaloa ei ole tarkoitettu vauvasi pitkäaikaisemmaksi säilytyspaikaksi. 
Vauva on turvakaukalossa puolittaisessa makuuasennossa, mikä rasittaa aina 
vauvan selkärankaa. 

 ► Pidä taukoja pitkillä ajomatkoilla.
 ► Ota vauva ulos turvakaukalosta niin usein kuin mahdollista.
 ► Älä jätä vauvaa auton ulkopuolella enää turvakaukaloon.

Turvavöihin kiinnittämättömälle lapselle 
loukkaantumisvaara
Jos lapsi yrittää avata ajoneuvon turvavyön lukon, on hätäjarrutuksen tai 
onnettomuuden seurauksena olemassa vakavan tai kuolemaan johtavan 
loukkaantumisen vaara.

 ► Pysähdy turvallisesti heti kun se on mahdollista. 
 ► Varmista, että lasten istuin on kiinnitetty kunnolla.
 ► Varmista, että lapsi on kiinnitetty kunnolla.
 ► Selvitä vaarat ja mahdolliset seuraukset lapselle.

Välträ tuotteen vahingoittumiset
 ► Älä koskaan käytä tuotetta kiinnittämättömänä, älä edes kokeilumielessä.
 ► Tuote ei ole lelu.
 ► Varmista, ettei tuote ole juuttunut kovien esineiden (auton ovi, istuinkiskot 
jne.) väliin.

 ► Vältä, että tuotteeseen ei pääse: Kosteutta, märkää, nesteitä, pölyä tai 
suolasumua.

 ► Älä aseta painavia esineitä tuotteen päälle.

Luvattomasta muutoksesta aiheutuva loukkaantumisvaara
Hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa heti, jos tuotteeseen tehdään 
muutoksia. Muutoksiin saa ryhtyä vain istuimen valmistaja. Tuotteen tarrat ovat 
tärkeä osa tuotetta.

 ► Älä tee mitään muutoksia.

 ► Älä poista tarroja.

Näin voit estää ajoneuvon vahingoittumisen
 ► Ajoneuvon istuinsuojukset voivat vahingoittua.
 ► Käytä BRITAX RÖMER lastenistuimen alustaa. Se on saatavana 
erillistuotteena.

6. Tarkista ISOFIX-kiinnitys 11  
 ► Tarkista, ovatko ISOFIX-lukitusvarret liitetty ISOFIX-kiinnikkeisiin molemmin 
puolin. Vedä tukiasemasta. Jos kumpaakaan ISOFIX-lukitusvartta ei voida 
vapauttaa, molemmat ovat kunnolla kiinni ajoneuvossa.

 ªVihreä alue näkyy molemmissa ISOFIX-lukitusvarrissa.

 ª ISOFIX on kytketty.

7. Säädä tukijalka 12  
 ► Varmista, että akustinen tuki on aktiivinen. Jos merkkiääntä ei kuulu, 
tarkista pariston virta. Vaihda paristo tarvittaessa. Katso luku "Akustinen 
tuki" sivulla 1.

 ► Taita tukijalka kokonaan tukiasemasta.

 ªTukijalka napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

 ªKääntötoiminnon punainen ilmaisin ei ole enää näkyvissä.

 ► Pidä molempia tukijalan painikkeita painettuina.

 ► Vedä tukijalka ajoneuvon lattiaan saakka.

 VAROITUS! Älä koskaan laita esineitä tukijalan alle.

 ªKääntötoiminnon punainen ilmaisin ei ole enää näkyvissä.

 ªMerkkiääntä ei enää voida kuulla.

 ªTukiaseman alapuoli on ajoneuvon istuimen istuimella.

Istuinmoduulin kiinnitys tukiasemaan
1. Moduulin kiinnitys 13  

 VAROITUS! Äläkäytä istuinmoduuleja BABY-SAFE iSENSE ja BABY-
SAFE 3 i-SIZE ajosuuntaan käännettynä.

 VAROITUS! Deaktivoi etuturvatyyny käytöstä, kun käytät istuinta 
taaksepäin suunnattua.

 ► Tarkista, että tukiasemassa ei ole mitään vieraita esineitä.

 ► Varmista turvakaukalossa, että kantokahva on asennossa A ja lapsi on 
kiinnitettynä turvakaukaloon.

 ► Tarkista tukiasemassa pyörälautasen suunta.

 ) Jokainen istumamoduuli voidaan liittää pyörälautasessa vain tiettyyn 
suuntaan. Ituinmoduulin takaosan on osoitettava vapautuspainikkeen 
suuntaan.

 ► Napsauta istumamoduuli tukiasemaan.

 ª Istuinmoduuli napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

 ► Tarkista, että istuinmoduuli on kunnolla paikallaan.

 ) Yritä nostaa istuinmoduulia. Jos istumamoduuli ei irtoa tukiasemasta, 
istuinmoduuli on lukittu tukevasti paikalleen.

2. Säädä kallistuskulma 14

Tämän tukiaseman avulla voit säätää istuinmoduulin kallistuskulmaa. 
Tämä mahdollistaa eri ajoneuvon istuinkulmien kompensoinnin.

 ) DUALFIX iSENSEn ja DUALFIX 3 i_SZE yhdistelmässä pätee seuraava: 
Tietyillä ajoneuvon istuimilla ei kaikkia mahdollisia kallistuskulmia voida 
säätää.

 ► Pidä kallistuspainiketta painettuna.

 ► Kallista istuinmoduulia haluamallasi tavalla.

 ► Vapauta kallistuspainike.

 ªAsento napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

 ► Tarkista, että kallistustoiminto on kytketty kunnolla.

 ) Jos istumamoduulia ei enää voida kallistaa, on kallistustoiminto lukittunut 
tukevasti paikalleen.

Tarkista ennen jokaista käyttöä
 □ Vihreä alue näkyy molemmissa ISOFIX-lukitusvarsissa.
 □ Kääntötoiminnon punainen ilmaisin ei ole enää näkyvissä.
 □ Kääntötoiminnon punainen ilmaisin ei ole enää näkyvissä.
 □ Tukijalka on suoraan lattiassa.
 □ Merkkiääntä ei enää voida kuulla.
 □ Tukiaseman alapuoli on ajoneuvon istuimen istuimella.
 □ Kiertotoiminnon punainen ilmaisin ei ole enää näkyvissä.
 □ Istuinmoduuli on kiinnitetty tukevasti tukiasemaan.
 □ Olkahihnat on säädetty oikein.
 □ Lapsi on kiinnitetty oikein turvavöillä.

Huomioi lisäksi myös turvakaukalon käytössä
 □ Turvakaukalo on kiinnitetty ajosuuntaa vastaan.

 □ Jos etuturvatyyny on olemassa, se deaktivoidaan.

 □ Kantokahva on asennossa A.

7

8

9

ISOFIX

1
2

click

10

click

13

click

14

11

click

12

15

16 Istuinmoduulin irrottaminen  
tukiasemasta 15  

 ► Varmista turvakaukalossa, että kantokahva on asennossa A ja lapsi 
on kiinnitettynä turvakaukaloon.

 ► Paina vapautuspainiketta.

 ► Pidä kiinni istuinmoduulista ja nosta sitä.

 ► Ota istuinmoduuli pois ajoneuvosta.

Irrota tukiasema 16  
 ► Paina molempien ISOFIX-lukitusvarsien lukituspainiketta ja 
vapautuspainiketta toisiaan vasten.

 ª Lukitusvarret on vapautettu.

 ► Työnnä ISOFIX-lukitusvarret tukiasemaan.

 ► Ota tukiasema pois ajoneuvosta.

6. Puhdistus ja hoito
 ► Puhdista muoviosat saippuavedellä.

 ► Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita (kuten liuottimia).

7. Tuotteen väliaikainen säilytys
Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, ota huomioon seuraavat tiedot.

 ► Säilytä tuotetta turvallisessa ja kuivassa paikassa.

 ► Noudata säilytyksessä 20 ja 25 C° välistä lämpötilaa. 

 ► Älä aseta painavia esineitä tuotteen päälle.

 ► Älä säilytä tuotetta suoraan lämmönlähteiden lähellä tai suorassa 
auringonvalossa.

 ► Deaktivoi akustinen tuki.

 ► Käännä tukijalka sisään.

 ► Säilytä tukiasema vaakasuorassa asennossa.

8. Hävittäminen
Noudata maakohtaisia määräyksiä.

Pakkaus Kartongin jätesäiliö

Istuimen suojus Sekajäteastiaan, termiseen 
hyötykäyttöön

Muoviosat Noudata jätesäiliöiden ohjeita

Metalliosat Metallinkeräykseen

Turvavyön hihnat Polyesterijätesäiliöön

Lukko & kielet Sekajäteastiaan

Paristot Paristo astia


