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Sēdekļa pārvalka novilkšana
1.  Noņemiet saulsargu (skatiet 8.5. nodaļu).
2.  Atveriet jostas sprādzi  08  (nospiediet sarkano pogu).
3.  Atpogājiet plecu polsteru spiedpogas  06 .
4.  Izvelciet zem plecu jostām  07  esošo galvas balsta pār-

valku uz augšu.
5.  Novelciet pārvalku no galvas balsta  01 .
6.  Atbrīvojiet plastmasas līstes zem sēdeklīša malas.
7.  Izvelciet jostas galu  09  no apvalka.
8.  Novelciet pārvalku.

 ►Tagad varat pārvalku mazgāt. Ievērojiet norādījumus uz pār-
valka mazgāšanas etiķetes.
 Pirms mazgāšanas noņemiet sēdeklīša samazinātāja 

aizmugurējo daļu; to nedrīkst mazgāt.
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KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE5.

Sprādzes mēlītes05

Nodalījums instrukcijai10
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1.  Pagrieziet SICT 26  pretēji pulksteņa rādītāja virzienam 
pilnībā atpakaļ. 

2.  Atvienojiet diagonālo jostu  16  no gaiši zilā jostas 
stiprinājuma  12 . 
 
 
 

3.  Atveriet automašīnas drošības jostas sprādzi  18  
un izņemiet gurnu jostu  17  no tumši zilajām jostas 
vadotnēm 03 . 

 ►Tagad sēdeklīti var izņemt.  
 

 BĪSTAMI! Sēdeklītim automašīnā vienmēr ir jābūt 
nostiprinātam arī tad, ja nevedat bērnu.

UTILIZĀCIJA:

Ievērojiet savā valstī piemērojamos noteikumus par utilizāciju.

Iesaiņojuma utilizācija Konteiners kartonam

Sēdekļa pārvalks Pārējie atkritumi, termiskā pārstrāde

Plastmasas detaļas Atbilstīgi apzīmējumam – attiecīgajā 
konteinerā

Metāla detaļas Konteiners metālam

Jostu lentes Konteiners poliestera materiāliem

Fiksators un mēlīte Pārējie atkritumi

NOŅEMŠANA:

Jostas sprādzes noņemšana un tīrīšana
1.  Sagāziet sēdeklīti uz aizmuguri.
2.  Caur jostas atveri  31  izbīdiet metāla plāksni  30 , ar kuru 

jostas sprādze ir piestiprināta pie sēdeklīša.
3.  Ielieciet jostas sprādzi  08  vismaz 1 stundu siltā ūdenī, 

kam pievienots mazgājamais līdzeklis. Pēc tam izskalojiet 
un kārtīgi izžāvējiet.

Jostas sprādzes uzlikšana:
1.  Iebīdiet metāla plāksni  30  no augšas uz leju caur jostas 

atveri  31  pārvalkā un caur sēdekli. Ņemiet vērā virzienu.
2.  Spēcīgi pavelciet jostas sprādzi  08 , lai pārbaudītu stipri-

nājumu.

Pārvalka uzvilkšana
Lai uzvilktu pārvalku, izpildiet iepriekš minētās darbības 
pretējā secībā.
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30

31

Mēs priecājamies, ka mūsu BABY-SAFE i-SIZE drīkst gādāt par jūsu bērna 
drošību viņa pirmajos dzīves mēnešos.
Lai tiktu nodrošināta bērna aizsardzība, BABY-SAFE i-SIZE noteikti ir 
jālieto un jāuzstāda tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā! Rūpīgi 
izlasiet lietošanas instrukciju, pirms sākat izmantot BABY-SAFE i-SIZE, 
un vienmēr uzglabājiet instrukciju tai paredzētajā vietā bērna sēdeklītī.
Ja jums ir jautājumi par lietošanu, sazinieties ar mums:

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli: 

Simbols Signālvārds Skaidrojums

 BĪSTAMI! Smagu ievainojumu risks

 BRĪDINĀJUMS! Vieglu ievainojumu risks

 UZMANĪBU! Bojājumu risks 

 PADOMS! Lietderīgi norādījumi 

Secīgi veicamās darbības ir numurētas.
Piemērs: 
1. Nospiediet pogu...  

16

17

Drošības jostu krāsas
Pārskatāmības labad katra automašīnas drošības 
jostas ir attēlota citā krāsā. Diagonālā josta 16  
ir attēlota gaiši zilā krāsā, savukārt gurnu josta 
17  — tumši zilā krāsā. Sēdeklīša jostu vadotnēm 
ir izmantota tā pati krāsu shēma. 

Ņemiet vērā bērnu drošības sistēmu lietošanas norādījumus sava transportlī-
dzekļa lietošanas instrukcijā. 

Lūdzu, skatiet informāciju transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā, lai uzzinātu, 
kurus sēdekļus saskaņā ar ECE R16 var izmantot bērnu drošības sistēmām.
 
BABY-SAFE i-SIZE lietošanas iespējas: 

BRITAX RÖMER 
bērnu autosēdeklītis

Sēdēšanas pozīcija transportlīdzeklī

i-Size Nav i-Size

BABY-SAFE i-SIZE 

Turklāt BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² var izmantot kopā ar BABY-SA-
FE i-SIZE BASE/FLEX BASE (papildpiederumi) kā  i-Size atļautu produktu. Paliktņi 
nodrošina drošu uzstādīšanu/noņemšanu transportlīdzeklī. Izmantojot BABY-SAFE 
i-SIZE FLEX BASE, var mainīt sēdeklīša leņķi. 
 
Sēdeklīša atļautie izmantošanas veidi:

braukšanas virzienā nē

pretēji braukšanas virzienam jā

ar 2 punktu drošības jostu nē

ar 3 punktu drošības jostu1) jā

uz sēdekļa blakus vadītāja 
sēdeklim

jā 2)

uz aizmugurējiem malējiem 
sēdekļiem

jā

uz aizmugurējā vidējā sēdekļa 
(ar 3 punktu drošības jostu)

jā 3)

 
1) Jostai jābūt sertificētai saskaņā ar ECE  R  16 (vai tam pielīdzināmu standartu), piemēram, 
to apliecina ierāmēts “E” vai “e” uz jostas pārbaudes etiķetes.
2) Priekšējam gaisa spilvenam jābūt deaktivizētam. Ievērojiet norādījumus transportlīdzekļa ro-
kasgrāmatā.
3) Nav iespējams izmantot, ja ir tikai 2 punktu drošības josta.

Sēdeklītis BABY-SAFE i-SIZE ir paredzēts tikai bērna drošības garantēšanai 
automašīnā. 

BRITAX RÖMER 
bērnu sēdeklītis

Pārbaude un sertifikācija 
saskaņā ar ECE* R 129/00

Garums Svars

BABY-SAFE i-SIZE 40–83 cm ≤ 13 kg

* ECE = drošības aprīkojuma Eiropas standarts
 
Sēdeklītis ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstoši prasībām Eiropas 
standartā par bērnu drošības ierīcēm (ECE R129/00). Marķējums E (aplī) un 
sertifikāta numurs ir norādīti oranžajā sertifikācijas etiķetē (uzlīme uz sēdeklīša).

 BĪSTAMI!  Sēdeklīti drīkst izmantot tikai ar tām pamatnēm, kas minē-
tas 4. nodaļā IZMANTOŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ. 

 BĪSTAMI!  Sertifikācija zaudē spēku, tiklīdz jūs veicat pārveidojumus 
sēdeklītī. Pārveidojumus drīkst veikt tikai ražotājs. Patvaļīgi 
veicot tehniskas izmaiņas, var mazināties vai pilnībā zust 
sēdeklīša aizsargfunkcija. 
Neveiciet sēdeklītī tehniskas izmaiņas.

 BRĪDINĀJUMS!  BABY-SAFE i-SIZE drīkst izmantot tikai bērna pārvadā-
šanai transportlīdzeklī. Tas nekādā gadījumā nav izmanto-
jams mājās kā sēdeklis vai rotaļlieta.

 BĪSTAMI!  Nekad bērna vai sēdeklīša fiksēšanai neizmantojiet 2 pun-
ktu drošības jostu. Ja bērns sēdeklītī tiek piesprādzēts 
tikai ar 2 punktu drošības jostu, satiksmes negadījumā 
bērns var tikt smagi savainots vai pat iet bojā.

I LAPPUSE

Izmantojiet tikai BRITAX RÖMER oriģinālos sēdekļa rezerves pārvalkus — sēdekļa 
pārvalks ir sēdeklīša neatņemama sastāvdaļa, un tam ir svarīga nozīme sistēmas 
nevainojamas darbības nodrošināšanā. Rezerves pārvalki ir pieejami pie specializētā 
tirgotāja.
• Plastmasas detaļas var tīrīt ar ziepjūdeni. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus 

(piemēram, šķīdinātājus).
 BĪSTAMI! Sēdeklīti nedrīkst izmantot bez pārvalka. 

Lietošanas instrukcija

www.britax.com
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≤ 13 kg
40–83 cm

NOŅEMŠANA/UTILIZĀCIJA6.

IEVADS2. SERTIFIKĀTS3.

IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS1.

Britax Childcare
Britax Römer 
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Deutschland

Tālr.: +49 (0) 8221 3670-199/-299
Fakss: +49 (0) 8221 3670-210
E-pasts: service.de@britax.com
www.britax.com

Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover 
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

 
Tālr.: +44 (0) 1264 333343
Fakss: +44 (0) 1264 334146
E-pasts: service.uk@britax.com
www.britax.com

40–83 cm
≤ 13 kg

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE



   
 

   

1.  Izvēlieties piemērotu pozīciju transportlīdzekli sa-
skaņā ar tabulu 4. nodaļā IZMANTOŠANA TRANS-
PORTLĪDZEKLĪ.

2.  Novietojiet sēdeklīti uz transportlīdzekļa sēdekļa pretēji 
braukšanas virzienam (bērns skatās uz aizmuguri).

3.  Pārliecinieties, ka pārnēsāšanas rokturis  04  atrodas 
augšējā pozīcijā A.

4.  Izvelciet automašīnas drošības jostu un pārlieciet 
to pāri sēdeklītim.

5.  Fiksējiet sprādzes mēlīti  29  automašīnas drošības 
jostas sprādzē  18 .

6.  Ievietojiet gurnu jostu  17  vadotnēs  03  abās sēdeklī-
ša pusēs. Gādājiet, lai gurnu josta  17  nesagrieztos.

7.  Nospriegojiet gurnu jostu  17 , velkot aiz diagonālās 
jostas  16 .

8.  Izvelciet diagonālo jostu  16  aiz sēdeklīša galvgaļa 
pāri adapterim  13 .

9.  Ievietojiet diagonālo jostu  16  stiprinājumā  12 . Gādā-
jiet, lai automašīnas josta nesagrieztos.

10. Nospriegojiet diagonālo jostu  16 .
  BĪSTAMI! Pārliecinieties, vai automašīnas jostas sprā-
dze  18  neatrodas jostas vadotnē  03  vai nesniedzas 
tik tālu uz priekšu, ka (braukšanas virzienā) atrodas 
jostas vadotnes  03  priekšā. Ja automašīnas jostas 
sprādze  18  atrodas jostas vadotnēs 03  vai jostas 
vadotņu  03  priekšā, lūdzu, novietojiet sēdeklīti citā 
sēdvietā. Ja šaubāties par pareizu sēdeklīša montā-
žu, lūdzu, vērsieties pie specializētā tirgotāja.

11. Grieziet SICT 26  pretēji pulksteņa rādītāja kustības 
virzienam (transportlīdzekļa durvīm tuvākajā pusē), 
līdz tas ir 5 mm atstatumā no transportlīdzekļa dur-
vīm vai ir maksimāli izskrūvēts.  
Izskrūvētais SICT 26  nodrošina papildu aizsardzību 
no sāniem, ja notiek negadījums.

Pirms nostiprināt sēdeklīti transportlīdzeklī, bērns ir jānostiprina sēdeklītī at-
bilstoši norādēm 8.4. nodaļā BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA. 

 BĪSTAMI! Drošības spilvens, kas izplešas pret sēdeklīti, var smagi vai 
nāvējoši savainot bērnu.
Neizmantojiet sēdeklīti pasažieru sēdekļos, kuriem ir aktivizēts priekšējais dro-
šības spilvens! Ja sēdvietas ir aprīkotas ar sānu drošības spilveniem, ievērojiet 
transportlīdzekļa rokasgrāmatā minētās norādes.
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IZMANTOŠANA8.

Izmantojiet sēdeklīša pamazinātāju, ja bērns vēl ir ļoti mazs. Izmantojot sēdeklīti 
lielākiem bērniem, putuplasta blokus var izņemt. 

Sēdeklīša samazinātāja izmantošana:
1.  Atveriet jostas sprādzi  08  (nospiediet sarkano 

pogu). 
2.  Ielieciet sēdeklīša samazinātāju  19  sēdeklītī. Ar 

putuplasta blokiem pildītajai daļai jābūt vērstai lejup.
3.  Ievietojiet sēdeklīša samazinātāja apakšējo daļu zem 

plecu jostām  07 . Gādājiet, lai sēdeklīša samazinā-
tājs  19  piegultu sēdeklīša atzveltnei.

8.2 SĒDEKLĪŠA SAMAZINĀTĀJA IZMANTOŠANA

8.3 PLECU JOSTU AUGSTUMA REGULĒŠANA
Pareizi noregulēts galvas balsts  01  nodrošina bērna optimālu aizsardzību 
sēdeklītī. Galvas balstam  01  jābūt noregulētam tā, lai plecu jostu izejas atveres 
07  atrastos aptuveni divu pirkstu platumā (25 mm) zem bērna plecu līnijas. 

Plecu jostu regulēšana:
1.  Atveriet jostas sprādzi  08  (nospiediet sarkano 

pogu). 
2.  Atveriet instrukciju nodalījumu  10  sēdeklīša aizmu-

gurē. 
3.  Novietojiet galvas balstu  01  vēlamajā pozīcijā, 

nospiežot un pārbīdot plecu jostu regulēšanas pogu 
20 . (Galvas balstam  01  jābūt noregulētam tā, lai 
plecu jostu izejas atveres  07  atrastos aptuveni divu 
pirkstu platumā (25 mm) zem bērna plecu līnijas.)

4.  Gādājiet, lai plecu jostu regulēšanas poga  20  tiktu 
pareizi fiksēta.

5.  Aizveriet instrukciju nodalījumu 10 .

Plecu jostu atlaišana:
Nospiediet regulēšanas pogu  21  un vienlaikus velciet 
abas plecu jostas  07  uz priekšu.   
 
Plecu jostu nospriegošana:
Velciet jostas galu  09 . Noteikti velciet jostas galu  09  
taisni uz priekšu, nevis uz augšu vai leju.

8.4 BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA
BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE nodrošina maksimālu bērna drošību, kad 
plecu jostas pēc iespējas ciešāk pieguļ bērna ķermenim, taču neierobežo 
bērna kustības.  

Bērna piesprādzēšana 
1.  Atlaidiet plecu jostas  07  (kā aprakstīts 8.3. nodaļā 

PLECU JOSTU AUGSTUMA REGULĒŠANA).
2.  Atveriet jostas sprādzi  08  (nospiediet sarkano 

pogu). 
3.  Pārlieciet plecu jostas  07  pāri bērna pleciem.  

 BRĪDINĀJUMS! Nesagrieziet plecu jostas un 
nemainiet tās vietām, jo tādējādi tās zaudē aizsar-
gfunkciju. 

4.  Salieciet kopā abas sprādžu mēlītes  05 .
5.  Sprādžu mēlītes  05  ir fiksētas, kad atskan klikšķis.
6.  Nospriegojiet plecu jostas  07 , līdz tās cieši pieguļ 

bērna ķermenim (kā aprakstīts 8.3. nodaļā PLECU 
JOSTU AUGSTUMA REGULĒŠANA). 

 BRĪDINĀJUMS! Gurnu jostām jābūt iespējami 
zemu pār bērna cirkšņiem.

A

UZSTĀDĪŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ 9.

 Bērna drošības nolūkos pirms katra brauciena pārbaudiet, vai:
 ►sēdeklītis ir nostiprināts pretēji braukšanas virzienam;
 ►sēdeklītis ir nostiprināts uz pasažieru sēdekļa tikai tad, ja uz to nevar iedar-
boties priekšējais drošības spilvens;
 ►sēdeklītis ir nostiprināts ar 3 punktu drošības jostu;
 ►gurnu josta ir izvadīta caur abām jostas vadotnēm 03  sēdeklīša malās;
 ►diagonālā josta  16  ir izvadīta caur jostas stiprinājumu  12 ;
 ►automašīnas jostas sprādze  18  neatrodas jostas vadotnē  03  vai tās 
priekšā;
 ►automašīnas josta ir nospriegota un nav sagriezta;
 ►SICT  26  ir uzstādīts un izmantots pareizi.

8.5 SAULSARGA IZMANTOŠANA
Saulsargs  28  sargā bērna galvu no saules stariem. To var vienkārši piestipri-
nāt pārnēsāšanas rokturim  04  un noņemt no tā. Ja vēlaties uzlikt vai noņemt 
saulsargu  28 , veiciet tālāk norādītās darbības:

SAULSARGA NOŅEMŠANA 
1.  Noņemiet saulsargu  28  no sēdeklīša galvgaļa 

malas. Sānos atpogājiet spiedpogas un noņemiet 
elastīgo apmali.

2.  Izņemiet pārvalka cilpas  15  abās pārnēsāšanas 
roktura malās no saulsarga āķiem  14 .

SAULSARGA UZLIKŠANA 
1.  Iekariet pārvalka cilpas  15  pārnēsāšanas roktura 

kreisajā un labajā malā saulsarga āķos  14 .
2.  Pārvelciet elastīgo apmali pāri sēdeklīša galvgaļa ma-

lai. Sānos nostipriniet elastīgo apmali ar spiedpogām.

IZMANTOŠANA AR BĒRNU RATIŅIEM 10.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI7.

Sēdeklīša nostiprināšana pie bērnu ratiņiem
1.  Fiksējiet bremzi, kā aprakstīts ratiņu instrukcijā.
2.  Sagatavojiet ratiņus transportēšanas sistēmas 

uzlikšanai, kā aprakstīts ratiņu instrukcijā, (piem., no-
regulējiet ratiņu sēdekli, noņemiet sēdekļa pārvalku).

3.  Uzceliet sēdeklīti uz ratiņiem pretēji braukšanas 
virzienam.

   BRĪDINĀJUMS! Nekad nemēģiniet sēdeklīti nostipri-
nāt uz ratiņiem braukšanas virzienā.

4.  Fiksējiet sēdeklīša stiprinājuma mēlītes  22  abās 
pusēs nostiprināšanas atverēs  23 . Abās sēdeklīša 
pusēs kontrolmarķējumiem  25  jābūt zaļā krāsā. 

   BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, vai sēdeklītis ir droši 
savienots ar ratiņiem, pavelkot pārnēsāšanas rokturi 
04  uz augšu.

Ievērojiet ratiņu lietošanas instrukciju! 

Sēdeklīti var izmantot kā transportēšanas sistēmu uz visām bērnu ratiņu šasi-
jām, kuras atļauts izmantot kopā ar BRITAX/RÖMER sēdeklīšiem.

 BRĪDINĀJUMS! Šī transportēšanas sistēma nav piemērota:
 vairāku bērnu transportēšanai;
 komerciālai lietošanai;
 izmantošanai ar citām šasijām; 
  gultiņasvai šūpuļa aizvietošanai. Pārnēsāšanas somas, bērnu ratiņus 

un sporta ratiņus drīkst izmantot tikai transportēšanai.

 BRĪDINĀJUMS! Vienmēr piesprādzējiet bērnu sēdeklītī un pārliecinieties, 
vai sēdeklītis ir droši savienots ar ratiņiem. Nekad netveriet sēdeklīti, lai paceltu 
vai pārbīdītu ratiņus. Vienmēr fiksējiet bremzi, pirms liekat sēdeklīti uz ratiņiem 
vai noņemat to.

Sēdeklīša noņemšana no ratiņiem
1.  Fiksējiet bremzi, kā aprakstīts ratiņu instrukcijā.
2.  Pārliecinieties, ka pārnēsāšanas rokturis  04  atrodas 

augšējā pozīcijā A (skatiet 8.1 nodaļu PĀRNĒSĀŠA-
NAS ROKTURA REGULĒŠANA) 

3.  Velciet un turiet pelēko atbloķēšanas pogu  24 .
4.  Celiet sēdeklīti augšup, līdz stiprinājuma mēlītes  22  

ir atbrīvojušās no nostiprināšanas atverēm  23 .
   BRĪDINĀJUMS! Stingri turiet sēdeklīti.

5.  Noņemiet sēdeklīti no ratiņiem. 

A

Ja jums ir jautājumi par lietošanu, sazinieties ar mums:

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

Tālr.: +49 (0) 8221 3670-199/-299
Fakss: +49 (0) 8221 3670-210
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 Lūdzu, veltiet pietiekami daudz laika šo norādījumu izlasīšanai un 
vienmēr turiet tos instrukciju nodalījumā 10  bērnu sēdeklītī, lai nepiecie-
šamības gadījumā tajos varētu ieskatīties! Nododot sēdeklīti trešajām 
personām, nododiet arī šos norādījumus!  

 BĪSTAMI! Bērna aizsardzībai:
•  Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas pārsniedz 10 km/h, 

sēdeklītis varētu būt bojāts, lai gan bojājumi var nebūt acīmredzami. Šādā gadījumā 
sēdeklītis ir jānomaina. Utilizējiet to atbilstīgi noteikumiem.

•  Bojājumu gadījumā (piemēram, ja sēdeklītis ir nokritis zemē) lieciet sēdeklīti rūpīgi 
pārbaudīt.

•  Regulāri pārbaudiet, vai svarīgākās detaļas nav bojātas. Pārliecinieties, ka jo īpaši 
visas mehāniskās detaļas darbojas nevainojami.

• Nekādā gadījumā neeļļojiet sēdeklīša detaļas.
•  Nekad neatstājiet sēdeklītī ievietotu bērnu bez uzraudzības transportlīdzeklī.
•  Vienmēr bērnu piesprādzējiet sēdeklītī. 
•  Nekad neatstājiet sēdeklītī ievietotu bērnu bez uzraudzības uz paaugstinātām virs-

mām (piemēram, pārtinamā galda, galda, dīvāna). 
•  Sargājiet sēdeklīti no intensīviem tiešiem saules stariem (piemēram, pārsedziet 

ar dvieli), kad tas netiek izmantots. Sēdeklītis tiešā saules staru iedarbībā var ļoti 
sakarst. Bērna āda ir jutīga, un karsts sēdeklītis to var savainot.

•  Jo stingrāk josta pieguļ bērna ķermenim, jo labāka ir aizsardzība. Tāpēc zem jostas 
nevelciet bērnam biezas drēbes. 

•  Sēdeklītis nav paredzēts tam, lai bērns tajā uzturētos ilgstoši. Pusgulošā pozīcija 
sēdeklīti vienmēr rada slodzi bērna mugurkaulam. Ilgāku braucienu laikā pēc iespē-
jas biežāk apstājieties un izņemiet bērnu no sēdeklīša. Esot ārpus automašīnas, 
neatstājiet bērnu guļot sēdeklītī. 

•  Nostipriniet automašīnas sēdekļa atzveltnes (piemēram, fiksējiet noliecamās atzveltnes).
•  Nekad nemēģiniet turēt bērnu klēpī un piesprādzēt ar drošības jostu vai vienkārši 

stingri turēt.

 BĪSTAMI! Visu transportlīdzekļa pasažieru drošībai:
Nenostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki ārkārtas bremzēšanas vai satik-
smes negadījuma laikā var ievainot pārējos līdzbraucējus. Tāpēc raugieties, lai
•  transportlīdzeklī (piem., uz aizmugurējā plaukta) būtu nostiprināti visi priekšmeti, 

kas ir smagi vai ar asām malām;
• visi cilvēki transportlīdzeklī būtu piesprādzējušies;
•  sēdeklītis vienmēr būtu nostiprināts automašīnā arī tad, ja netiek vests bērns.

 BRĪDINĀJUMS! Bērnu auto sēdeklīša droša lietošana:
•  Lai novērstu bojājumu iespējamību, raugieties, lai sēdeklītis netiktu saspiests starp 

cietiem priekšmetiem (automašīnas durvis, sēdekļa vadotnes utt.).
•  Gādājiet, lai apakšējais jostas gals netiktu iespiests (durvīs, eskalatoros utt.), jo tādē-

jādi sēdeklītis var apgāzties.    
•  Kad neizmantojat sēdeklīti, glabājiet to drošā vietā. Nenovietojiet uz sēdekļa smagus 

priekšmetus un neglabājiet to tieši blakus siltuma avotiem vai tiešos saules staros.
 UZMANĪBU! Transportlīdzekļa aizsardzībai:

•  Atsevišķi automašīnu sēdekļu pārvalki ir izgatavoti no neizturīga materiāla (piemē-
ram, velūra, ādas utt.), un sēdeklītis uz tiem var radīt nodilumu. Lai nodrošinātu 
automašīnas sēdekļu pārvalku optimālu aizsardzību, ieteicams izmantot  BRITAX 
RÖMER bērnu sēdeklīšu paliktņus, kas pieejami mūsu piederumu klāstā.

II LAPPUSE

Pārnēsāšanas rokturi  04  var fiksēt trīs pozīcijās: A, B un C:
Pārnēsāšanas roktura pozīcijas:
A — pārnēsāšanai un pārvadāšanai automašīnā
B — bērna ievietošanai
C — stabilai pozīcijai ārpus automašīnas 

Pārnēsāšanas roktura regulēšana
1.  Vienlaicīgi nospiediet un turiet abas pogas  02  pie 

pārnēsāšanas roktura  04 . 
2.  Kamēr pogas  02  ir nospiestas, nolieciet pārnēsāša-

nas rokturi  04  vēlamajā pozīcijā. 
3.  Atlaidiet pogas  02  un pārliecinieties, vai pārnēsāša-

nas rokturis  04  ir pareizi fiksēts.  

8.1 PĀRNĒSĀŠANAS ROKTURA REGULĒŠANA 


