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BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

1. Käesoleva dokumendi selgitus
 HOIATUS! See kasutusjuhend on toote koostisosa ja 

aitab toodet turvaliselt kasutada. Eiramine võib põhjustada 
raskeid kuni surmavaid vigastusi. Küsimuste korral ärge ka-
sutage toodet ja pöörduge viivitamatult müügiesindaja poole.

 ► Lugege kasutusjuhendit.
 ► Hoidke hilisema lugemise jaoks toote juures.
 ► Toote edasiandmisel kolmandatele isikutele andke kasutusjuhend tootega 
kaasa.

Kontaktandmed
Pöörduge küsimuste korral meie poole.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com
hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany +49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom +44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden

?

2. Toote kirjeldus

01  Tugikaar 11  Tugijala nupud
02  Seadistusnupp 12  Tugijalg
03  Riideaas 13  Punane kaldeindikaator
04  ISOFIX-lukustushoovad 14  Vabastusklahv
05  Punane turvanupp 15  Juhendi hoiulaegas
06  Vabastusnupp 16  Punane pöördeindikaator
07  Juhikud 17  Pöördnupp
08  ISOFIX-kinnituskonsool 18  Pöördplaat
09  Punane toeindikaator 19  Kaldenupp
10  Patarei kate

Sisenemis- ja väljumisfunktsioon
See funktsioon kergendab sisenemist ja väljumist. Kasutage seda funktsiooni 
ainult pargitud sõiduki puhul.

Käsitsemine 1  

 ► Vajutage pöördnuppu.

 ► Pöörake istmemoodulit.

 ► Kinnitage või eemaldage laps vastavalt istmemooduli kasutusjuhendile.

 ► Pöörake istmemoodul tagasi.

 ªPöördplaat fikseerub kuuldavalt.

 ªPunane pöördeinidikaator ei ole enam nähtav.

 ► Kontrollige, kas pöördplaat on turvaliselt fikseerunud. Proovige istmemoo-
dulit pöörata. Kui istmemoodulit ei saa enam pöörata, siis on pöördplaat 
turvaliselt fikseerunud.

Sõidusuund
Kinnitusalus võimaldab istmemooduli fikseerimist seljaga sõidusuunas (A) või 
sõidusuunas (B). Sõidusuunas (B) fikseerimine on lubatud ainult istmemooduli-
tega DUALFIX iSENSE ja DUALFIX 3 i-SIZE. Istmemooduli kasutamiseks sõidu-
suunas tuleb pööramistõkis vabastada. See asub kinnitusaluse alumisel küljel. 

Pööramistõkise vabastamine 2  
 ► Lükake riiv keskele.

 ªPöördplaat on 360° ulatuses pööratav.

Käsitsemine 3  
 ► Vajutage pöördnuppu.

 ► Pöörake istmemoodul soovitud suunda.

 HOIATUS! Kasutage BABY-SAFE iSENSE’i ja BABY-SAFE 3 i-SIZE’i eran-
ditult seljaga sõidusuunas.

 HOIATUS! Kasutage DUALFIX iSENSE’i ja DUALFIX 3 i-SIZE’i seljaga 
sõidusuunas või alates 15. elukuust sõidusuunas.

 ªPöördplaat fikseerub kuuldavalt.

 ªPunane pöördeinidikaator ei ole enam nähtav.

 ► Kontrollige, kas pöördplaat on turvaliselt fikseerunud.

 ) Kui istmemoodulit ei saa enam pöörata, siis on pöördplaat turvaliselt 
fikseerunud.

Akustiline tugi 4  
Tugijalas olevad andurid toetavad nõuetekohast montaaži. Andurid kontrolli-
vad, kas tugijalg on täielikult välja pööratud, piisavalt välja liikunud ja seisab 
põranda peal.

Akustilise toe aktiveerimine
 ) On vajalik ainult enne esmakordset kasutamist.
 ► Eemaldage kile.

 ªSignaalheli on aktiivne.

 ETTEVAATUST! Kontrollige regulaarselt patareid. Kui signaali ei ole kuulda, 
siis võib see tähendada, et patarei on tühi.

Patarei vahetamine 5  
 ► Keerake kruvi lahti.

 ► Hoidke katet alla surutuna ja nihutage eemale.

 HOIATUS! Eemaldage kasutatud patarei ja jäätmekäidelge vastavalt 
peatükile „Jäätmekäitlus”, vaata lk 2. Hoidke patareid lastele kättesaamatus 
kohas. Kasutage ainult uut patareid tüüp RC 2032. Jälgige poolsust. Ärge 
mitte kunagi kasutage patareid, millel on näha lekkivaid või lahtitulnud kohti. 
Ärge laske patareile mõjuda suurel kuumusel või tulel, patarei võib lõhkeda või 
plahvatada. Ärge kasutage taaslaetavaid patareisid. Järgige patarei pakendil 
toodud ohutusjuhiseid.

 ► Sulgege kate.

 ► Keerake kruvi kinni.

3. Kasutuseesmärk 6  
Seda toodet on testitud ja sellele on antud kasutusluba lastele mõeldud turva-
seadiste Euroopa standardi UN ECE R129/03 kohaselt.

FLEX BASE iSENSE on kinnitusalus. See on eranditult ette nähtud ühe järgmi-
se istmemooduli kinnitamiseks sõidukis. Teiste toodete kasutamine koos selle 
kinnitusalusega on keelatud.

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

Seljaga sõidusuunas Ärge kasutage toodet 
mitte kunagi sõidusuunas.

Lapse pikkus 40 - 83 cm

Kehakaal maksimaalselt 13 kg

DUALFIX iSENSE & DUALFIX 3 i-SIZE:

Seljaga sõidusuunas Sõidusuunas

Lapse pikkus 61 - 105 cm 76 - 105 cm

Kehakaal maksimaalselt 18 kg

4. Ohutusjuhised
Kahjustatud lapseistmest tulenev vigastusoht
Õnnetuse korral, kui kokkupõrkekiirus on üle 10 km/h, võivad teatud juhtudel 
kinnitusalus ja istmemoodul kahjustada saada, ilma et kahjustus oleks vahetult sil-
maga nähtav. Järgmise õnnetuse korral võivad tagajärjeks olla rasked vigastused.

 ► Vahetage toode õnnetuse järel välja.
 ► Laske kahjustatud toodet kontrollida (ka siis, kui see on põrandale kukkunud).
 ► Kontrollige kõikidel olulistel osadel regulaarselt kahjustuste esinemist. 
 ► Veenduge, et kõik mehaanilised komponendid talitlevad veatult.
 ► Ärge mitte kunagi määrige või õlitage toodet.
 ► Jäätmekäidelge kahjustatud toode nõuetekohaselt.

Kuumadest komponentidest tulenev põletusoht
Toote komponendid võivad päikesekiirguse mõjul kuumeneda. Lapse nahk on 
tundlik ja võib seetõttu vigastada saada.

 ► Kaitske lapseistet intensiivse otsese päikesekiirguse eest niikaua, kui seda 
ei kasutata.

Valest paigaldamisest tulenev vigastusoht
Kui toode paigaldatakse või seda kasutatakse kasutusjuhendis kirjeldatud 
viisist erinevalt, siis võivad tagajärjeks olla rasked kuni surmavad vigastused.

 ► Kasutage eranditult sõidusuunas oleval sõidukiistmel.
 ► Arvestage ja järgige sõiduki käsiraamatu juhiseid.

Esiturvapadjast tulenev vigastusoht
Turvapadjad on ette nähtud täiskasvanute tagasihoidmiseks. Kui lapseiste 
asub esiturvapadjale liiga lähedal, siis võivad tagajärjeks olla kerged kuni 
rasked vigastused.

 ► Seljaga sõidusuunas kasutamisel inaktiveerige esiturvapadi.

 ► Kui lapseiste kinnitatakse kõrvalistuja istmele, siis nihutage kõrvalistuja iste taha.
 ► Kui lapseiste kinnitatakse teises või kolmandas istmereas, siis nihutage 
vastav esiiste ette.

 ► Arvestage ja järgige sõiduki käsiraamatu juhiseid.

Vigastusoht kasutamise ajal
Sõidukis võib temperatuur tõusta kiiresti ohtlikult kõrgele. Samuti võib sõidu-
teepoolsel küljel väljumine olla ohtlik.

 ► Ärge jätke lastmitte kunagi sõidukisse järelevalveta.
 ► Kinnitage või eemaldage istmemoodul eranditult kõnnitepoolselt küljelt.
 ► Laske lapsel siseneda või väljuda eranditult kõnniteepoolselt küljelt.
 ► Pikkade sõitude ajal tehke regulaarselt peatusi, et lasta lapsel ringi joosta 
ja mängida.

Kinnitamata esemetest tulenev vigastusoht
Hädapidurduse või õnnetuse korral võivad kinnitamata esemed ja isikud teisi 
kaassõitjaid vigastada. 

 ► Ärge mitte kunagi hoidke last oma süles.
 ► Fikseerige sõidukiistmete seljatoed (nt ümberpööratava tagaistme fikseerimine).
 ► Kinnitage sõidukis (nt mütsiriiulil) kõik rasked ja teravaservalised esemed.
 ► Ärge paigutage jalaruumi esemeid.
 ► Veenduge, et kõik inimesed sõidukis on turvavööga kinnitatud.
 ► Veenduge, et toode on sõidukis alati kinnitatud, isegi kui last ei sõidutata.
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5. Sõidukis kasutamine
Kinnitusaluse fikseerimine
1. Sobiva istekoha valimine

 HOIATUS! Arvestage ja järgige sõiduki kasutusjuhendi juhiseid.

 ) Sobivad on i-Size’i kasutusloaga sõidukiistmed.

 ) Sobivad on ISOFIX-kinnituskonsoolidega sõidukiistmed, mis on meie poolt 
kontrollitud ja kooskõlastatud. Need leiate meie tüübiloendis aadressil 
www.britax-roemer.com 

 ) Kasutamine on lubatud ainult sõidusuunas olevatel sõidukiistmetel.

2. Kinnitusaluse paigaldamine 7  
 ► Pöörake tugijalg lahti.

 ► Paigaldage kinnitusalus sõidukiistmele.

3. Tugikaare seadistamine 8  
 ► Hoidke seadistusnuppu vajutatult.

 ► Kohandage tugikaar sõidukiistme seljatoe järgi.

 ► Vabastage seadistusnupp.

 ªTugikaar fikseerub kuuldavalt.

 ► Kontrollige, kas tugikaar on turvaliselt fikseerunud.

 ) Kui tugikaart ei saa enam seadistada, siis on see turvaliselt fikseerunud.

4. ISOFIXi kontrollimine 9  
 ► Kontrollige, kas ISOFIX-lukustushoovad on avatud.

 ) ISOFIX-lukustushoovad on avatud, kui rohelisi pindu ei ole näha.

 ► Kui ISOFIX-lukustushoovad on lukustatud, siis suruge vastastikku turva-
nuppu ja vabastusnuppu.

5. ISOFIX-i kinnitamine 10  
 ► Paigaldage juhikud.

 ) Juhikud kergendavad toote ISOFIX-lukustushoobade ühendamist sõiduki 
ISOFIX-kinnituskonsoolide külge.

 ► Tõmmake hallist riideaasast.

 ª ISOFIX-lukustushoovad on maksimaalselt välja tõmmatud.

 ► Nihutage mõlemad ISOFIX-lukustushoovad juhikutesse ja ühendage ISO-
FIX-kinnituskonsoolidega.

 ª ISOFIX-i lukustushoovad kinnituvad kuuldavalt.

 ªRoheline pind on mõlema ISOFIX-lukustushoova peal nähtav.

 ª ISOFIX on ühendatud.

 ► Suruge kinnitusalus nii kaugele kui võimalik vastu sõidukiistme seljatuge.

Selgroo vigastusoht
Turvahäll ei ole mõeldud lapse pikemaajaliseks hoidmiseks. Poollamav asend 
turvahällis koormab alati lapse selgroogu. 

 ► Tehke pikemate autosõitude puhul peatusi.
 ► Võtke laps nii sageli kui võimalik turvahällist välja.
 ► Ärge jätke last väljaspool sõidukit turvahälli.

Kinnitamata lapsest tulenev vigastusoht
Kui laps proovib sõiduki turvavöö lukku avada, siis valitseb hädapidurduse või 
õnnetuse tagajärjel raskete või surmavate õnnetuste oht.

 ► Peatuge turvaliselt kohe, kui see on võimalik. 
 ► Veenduge, et laste turvaiste on õigesti kinnitatud.
 ► Veenduge, laps on õigesti kinnitatud.
 ► Selgitage lapsele tagajärgi ja ohte.

Vältige toote kahjustusi
 ► Ärge kasutage kunagi kinnitamata lapseistet, ka mitte istumise testimiseks.
 ► Toode ei ole mänguasi.
 ► Jälgige, et toodet ei kiiluta jäikade esemete (sõiduki uks, istmesiinid jne) 
vahele kinni.

 ► Vältige toote kokkupuudet: niiskuse, vee, vedelike, tolmu ja soolauduga.
 ► Ärge asetage toote peale raskeid esemeid.

Lubamatutest modifikatsioonidest tulenev vigastusoht
Kasutusluba kaotab kehtivuse kohe, kui muudate midagi selle toote juures. 
Muudatusi tohib teha eranditult tootja. Toote peal olevad kleepsud on toote 
oluline koostisosa.

 ► Ärge teostage muutmisi.

 ► Ärge eemaldage kleepse.

Selliselt väldite sõiduki kahjustusi
 ► Võidakse kahjustada sõiduki tundlikke istmekatteid.
 ► Kasutage BRITAX RÖMERi laste turvatooli alust. Neid saab tellida eraldi.

6. ISOFIX-kinnituse kontrollimine 11  
 ► Kontrollige, kas ISOFIX-lukustushoovad on mõlemal küljel ühendatud ISO-
FIX-kinnituskonsoolidega. Tõmmake kinnitusalusest. Kui kumbki ISOFIX-lu-
kustushoob ei tule lahti, siis on mõlemad turvaliselt sõidukiga ühendatud.

 ªRoheline pind on mõlema ISOFIX-lukustushoova peal nähtav.

 ª ISOFIX on ühendatud.

7. Tugijala seadistamine 12  
 ► Veenduge, et akustiline tugi on aktiivne. Kui signaalheli ei ole kuulda, siis 
kontrollige aku laetustaset. Vajadusel vahetage patarei välja. Vaata peatükk 
„Akustiline tugi” lk 1.

 ► Pöörake tugijalg kinnitusalusest täielikult eemale.

 ªTugijalg fikseerub kuuldavalt.

 ªPunane kaldeindikaator ei ole enam nähtav.

 ► Hoidke mõlemat tugijala nuppu vajutatult.

 ► Liigutage tugijalga kuni sõiduki põrandani.

 HOIATUS! Ärge mitte kunagi pange tugijala alla esemeid.

 ªPunane toeindikaator ei ole enam nähtav.

 ªSignaalheli ei ole enam kuulda.

 ªKinnitusaluse alumine külg on vastu sõidukiistme istepinda.

Istmemooduli kinnitamine aluse peale

1. Istmemooduli fikseerimine 13  

 HOIATUS! Ärge kasutage istmemooduleid BABY-SAFE iSENSE ja BABY-
SAFE 3 i-SIZE sõidusuunas.

 HOIATUS! Seljaga sõidusuunas kasutamisel inaktiveerige esiturvapadi.

 ► Veenduge, et kinnitusaluse peal ei asu võõrkehasid.

 ► Veenduge turvahälli puhul, et kandesang on ülemises asendis A ja laps on 
turvahälli kinnitatud.

 ► Jälgige pöördplaadi asendit kinnitusaluse peal.

 ) Iga istmemoodulit saab pöördplaadiga ühendada eranditult ühes kindlas 
suunas. Istmemooduli tagakülg peab olema suunatud vabastusklahvi poole.

 ► Kinnitage istmemoodul aluse peale.

 ª Istmemoodul fikseerub kuuldavalt.

 ► Kontrollige, kas istmemoodul on turvaliselt fikseerunud.

 ) Proovige istmemoodulit üles tõsta. Kui istmemoodul ei tule aluse küljest 
lahti, siis on istmemoodul turvaliselt fikseerunud.

2. Kaldenurga seadistamine 14

Kinnitusalus võimaldab seadistada istmemooduli kaldenurka. Sellega saab 
kompenseerida sõidukiistme erinevaid kaldenurki.

 ) Istmemoodulitega DUALFIX iSENSE ja DUALFIX 3 i-SIZE kombinatsioonis 
kehtib järgnev: Mõnedel sõidukiistmetel ei ole võimalik seadistada kõiki 
kaldenurki.

 ► Hoidke kaldenuppu vajutatult.

 ► Kallutage istmemoodulit vastavalt soovile.

 ► Vabastage kaldenupp.

 ªAsend fikseerub kuuldavalt.

 ► Kontrollige, kas kallutusfunktsioon on turvaliselt fikseerunud.

 ) Kui istmemoodulit ei saa enam kallutada, siis on kallutusfunktsioon turvali-
selt fikseerunud.

Kontrollige iga kord enne kasutamist
 □ Roheline pind on mõlema ISOFIX-lukustushoova peal nähtav.

 □ Punane kaldeindikaator ei ole nähtav.

 □ Punane toeindikaator ei ole nähtav.

 □ Tugijalg on vahetult põranda peal.

 □ Signaalheli ei ole kuulda.

 □ Kinnitusaluse alumine külg on vastu sõidukiistme istepinda.

 □ Punane pöördeinidikaator ei ole nähtav.

 □ Kinnitage istmemoodul turvaliselt aluse peale.

 □ Õlarihmad on õigesti seadistatud.

 □ Laps on rihmadega õigesti kinnitatud.
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Järgige täiendavalt turvahälli kasutamisel

 □ Turvahäll on kinnitatud seljaga sõidusuunas.

 □ Esiturvapadja olemasolu korral on see inaktiveeritud.

 □ Kandesang on ülemises asendis A.

Istmemooduli vabastamine aluse küljest 15  
 ► Veenduge turvahälli puhul, et kandesang on ülemises asendis A ja laps on 
turvahälli kinnitatud.

 ► Vajutage vabastusklahvi.

 ► Hoidke istmemoodulist kinni ja tõstke see üles.

 ► Võtke istmemoodul sõidukist välja.

Kinnitusaluse vabastamine 16  
 ► Suruge mõlema ISOFIX-lukustushoova peal vastastikku turvanuppu 
ja vabastusnuppu.

 ª Lukustushoovad on vabastatud.

 ► Lükake ISOFIX-lukustushoovad kinnitusaluse sisse.

 ► Võtke kinnitusalus sõidukist välja.

6. Puhastamine ja hooldamine
 ► Puhastage plastosi seebiveega.

 ► Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid (nagu nt lahusteid).

7. Toote lühiajaline ladustamine
Kui te ei kasuta toodet pikema aja jooksul, siis järgige järgnevat teavet.

 ► Hoiustage toodet turvalises ja kuivas kohas.

 ► Hoidke ladustamistemperatuuri vahemikus 20 ja 25 C°. 

 ► Ärge asetage toote peale raskeid esemeid.

 ► Ärge ladustage toodet vahetult soojusallikate kõrval või otseses päikese-
valguses.

 ► Inaktiveerige akustiline tugi.

 ► Pöörake tugijalg sisse.

 ► Ladustage kinnitusalust horisontaalselt.

8. Jäätmekäitlus
Palun järgige oma riigi jäätmekäitlusmääruseid.

Pakend Pakendikartongi konteiner

Istmekate Olmejäätmed, termiline taaskasutamine

Plastosad Tähistuse järgi vastavasse konteinerisse

Metallosad Metallikonteiner

Rihmalindid Polüestrikonteiner

Lukk ja lukukeel Olmejäätmed

Aku Akukonteiner


