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Hovedstøtte
Knapper
Seleføringer
Bærehåndtag

05
06
07
08

Låsetunger:
Skulderpolster
Skulderselerne
Selelås
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10
11
12

Seleende
Opbevaringsrum til vejledning
Seleslidser
Seleholder

5.

ANVENDELSE I BILEN

Vær opmærksom på anvisningerne om brug af fastspændingssystemer til børn i instruktionsbogen til din bil.
I bilens instruktionsbog kan du finde informationer om de autostole, der iht.
ECE R16 er godkendt til at blive anvendt som et børnefastholdelsessystem.
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BABY-SAFE i-SIZE

07 under skulderselerne op.
5. Træk betrækket op og af hovedstøtten 01 .
6. Hægt plastdelene ud under babystolens kant hele vejen
rundt.
7. Tag seleenheden 09 ud gennem betrækket.
8. Tag betrækket af.
►►Nu kan betrækket vaskes. Følg anvisningerne på betrækkets vaskemærke.
Fjern rygdelen til sædeadapteren før vask, den må ikke
blive vasket med.
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Sådan kan du anvende din autostol:
i kørselsretningen

nej

mod kørselsretningen

ja

med 2-punkts-sele

nej

1)

40 - 83 cm
≤ 13 kg
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09

med 3-punkts-sele

ja

på passagersædet

ja 2)

på de yderste bagsæder

ja

31

på det mellemste bagsæde
(med 3-punkts-sele)

ja 3)

30

Forklaring
Risiko for alvorlige personskader

ADVARSEL!

Risiko for lettere personskader

FORSIGTIG!

Risiko for materielle skader

TIP!

Nyttige henvisninger

6.

AFMONTERING:
1. Drej SICT 26 komplet tilbage med uret.

16

nem seleslidsen 31 i betrækket og gennem autostolen.
Vær opmærksom på retningen.
Træk kraftigt i selelåsen 08 og kontrollér, at den er
spændt ordentligt fast.

Sådan sættes betrækket på

Anvend den omvendte rækkefølge til at sætte betrækket på.

Kropsstørrelse

Kropsvægt

40 - 83 cm

≤ 13 kg

Babystolen er konstrueret, afprøvet og godkendt i henhold til kravene i den
europæiske standard for børnesikkerhedsudstyr (ECE R129/00). Kontrolmærket "E" (i en cirkel) og godkendelsesnummeret sidder på den orangefarvede
godkendelsesetiket (mærkat på autostolen).
FARE!
Babystolen må ikke anvendes med andre basisstationer end
dem, der er angivet i kapitel "4. ANVENDELSE I BILEN".
FARE!
Godkendelsen bortfalder øjeblikkeligt, hvis der foretages
ændringer på autostolen. Ændringer må kun foretages af
producenten. Autostolens sikkerhedsfunktion kan forringes
eller helt ophæves i tilfælde af egne tekniske ændringer.
Du må ikke foretage tekniske ændringer på babystolen.
ADVARSEL! BABY-SAFE i-SIZE må udelukkende anvendes til at beskytte
dit barn i bilen. Den er ikke egnet som stol eller legetøj derhjemme.
FARE!
Barnet eller autostolen må aldrig sikres med en 2-punkts-sele. Hvis barnet kun sikres med en 2-punkts-sele i autostolen,
kan det blive kvæstet alvorligt eller blive dræbt, hvis der sker
en ulykke.

40 cm - 83 cm
≤ 13 kg
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2. Hægt diagonalselen 16 ud af den lyseblå
seleholder 12 .

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE

3. Åbn bilens selelås 18 , og tag hofteselen 17
ud af de mørkeblå seleføringer 03 .

Brugsvejledning

DK

►Nu
► kan babystolen tages ud.
03
17

FARE! Babystolen skal altid være spændt fast,
også selvom barnet ikke sidder i den.

BORTSKAFFELSE:

Montering af selelåsen:
1. Skub metalpladen 30 på højkant oppefra og ned gen-

BABY-SAFE i-SIZE

Afprøvet og godkendt
i henhold til ECE* R 129/00

26

3. Læg selelåsen 08 i blød i varmt vand og opvaskemiddel

i mindst 1 time. Skyl låsen grundigt, og lad den tørre helt.

BRITAX RÖMER
autostol

AFMONTERING / BORTSKAFFELSE

18

autostolen, på højkant gennem seleslidsen 31 .

BABY-SAFE i-SIZE er udelukkende beregnet til at beskytte din baby i bilen.

17

Afmontering af rengøring af selelåsen
1. Vip babystolen tilbage.
2. Skub metalpladen 30 , som forbinder selelåsen med

2.
1) Selen skal være godkendt i henhold til ECE R 16 (eller tilsvarende standard).
Denne godkendelse vil fremgå af et "E", "e" med cirkel på selens kontrolmærke.
2) Frontairbaggen skal være deaktiveret. Overhold henvisningerne i bilens instruktionsbog.
3) Kan ikke bruges, hvis der kun er en 2-punkts-sele.

Adapter
Solskærmskrog

GODKENDELSE

Henvisninger til handlingstrin i en bestemt rækkefølge er nummererede.
Eksempel:
1. Tryk på knappen...
16
Selernes farver
De to bilseler har forskellige farver, så de er lettere at holde adskilt. Diagonalselen 16 er lyseblå,
og hofteselen er 17 mørkeblå. Seleføringernes
farver på autostolen følger samme farveskema.

Sådan tages betrækket af sædet
1. Tag solskærmen af (se kapitel 8.5).
2. Åbn selelåsen 08 (tryk på den røde knap).
3. Løsn trykknapperne til skulderpolsteret 06 .
4. Træk den underliggende den af hovedstøttebetrækket

01

Ikke i-Size

Desuden kan du anvende BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² sammen med BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE (fås som tilbehør) som i-Size godkendt produkt. Baserne
gør det nemmere at af- og påmontere autostolene i din bil. BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE
giver desuden mulighed for at justere babystolens vinkel.
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Sørg for, at der udelukkende anvendes originale BRITAX RÖMER-reservebetræk,
da betrækket er en væsentlig del af autostolen og opfylder vigtige funktioner, der
sikrer, at systemet fungerer upåklageligt. Reservebetræk kan fås hos din forhandler.
• Plastdelene kan rengøres med sæbevand. Anvend ikke kraftige rengøringsmidler
(såsom opløsningsmidler).
FARE! Babystolen må ikke benyttes uden betræk.

Sædeposition i bilen
i-Size

13

13

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Anvendelsesmuligheder BABY-SAFE i-SIZE:

BRITAX RÖMERautostol

Tlf.: +44 (0) 1264 333343
Fax: +44 (0) 1264 334146
E-mail: service.uk@britax.com
www.britax.com

FARE!
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09

01

Tlf.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
Fax: +49 (0) 8221 3670 -210
E-mail: service.de@britax.com
www.britax.com

Signalord

10

08

3.

*ECE = Europæisk standard for sikkerhedsudstyr

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Tyskland
Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

Følgende symboler anvendes i denne vejledning:

06

02

INDLEDNING

Vi er glade for, at du har valgt vores BABY-SAFE i-SIZE til at beskytte dit barn
i de første måneder at dets liv.
For at kunne beskytte barnet optimalt skal BABY-SAFE i-SIZE monteres
og anvendes nøjagtigt som beskrevet i denne brugsvejledning! Læs
brugsanvisningen grundigt igennem, inden du anvender BABY-SAFE i-SIZE første gang, og opbevar altid denne vejledning i den dertil beregnede
plads i babystolen, så du altid kan finde den, hvis du får brug for den.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:

2000029669 11/17

SIDE I

Overhold forskrifterne for bortskaffelse i dit land.
Bortskaffelse af emballagen

Container til karton

Betræk

Restaffald, termisk forarbejdning

Plastdele

Alt efter mærkning i den pågældende
container

Metaldele

Container til metal

Selebånd

Container til polyester

Lås & tunge

Restaffald

www.britax.com

SIDE II
7.

8.2 ANVENDELSE AF INDSATS

SIKKERHEDSANVISNINGER

Tag dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem, og opbevar
dem altid tilgængeligt 10 i det dertil beregnede opbevaringsrum i babystolen! Vejledningen skal følge med autostolen, hvis denne gives videre
til andre!
FARE! Til beskyttelse af barnet:

• I tilfælde af en kollision ved en hastighed på over 10 km/h kan babystolen eventuelt
blive beskadiget, uden at skaden er synlig. I dette tilfælde skal babystolen udskiftes.
Bortskaf babystolen korrekt.
• Sørg for, at babystolen grundlæggende kontrolleres efter et uheld (f.eks. hvis den
tabes ned på jorden).
• Kontrollér med jævne mellemrum, at ingen af de vigtige dele har taget skade.
Kontrollér især, at alle mekaniske komponenter er fuldstændigt funktionsdygtige.
• Smør eller oliér aldrig babystolens dele.
• Efterlad aldrig babyen i babystolen i bilen uden opsyn.
• Spænd altid barnet fast, når det sidder i babystolen.
• Lad aldrig babyen være i babystolen på flader, der er over gulvhøjde (f.eks. skiftekommoder, bord, sofa), uden opsyn.
• Beskyt babystolen mod kraftigt direkte sollys (afdæk f.eks. med et klæde), så
længde den ikke er i brug. Babystolen kan blive meget varm på grund af solens
påvirkning. Barnets hud er følsom og kan tage skade.
• Jo tættere selen sidder på barnets krop, jo bedre er barnet beskyttet. Sørg derfor
for, at barnet ikke har tykt tøj på inden under selen.
• Babystolen er ikke beregnet til, at din baby sidder i den i lang tid. Den halvt liggende
position i babystolen er altid en belastning for din babys rygsøjle. Tag babyen ud
af babystolen så ofte som muligt for at aflaste babyens rygsøjle, og hold i den
forbindelse pauser under lange køreturer. Lad ikke din baby ligge i autostolen uden
for bilen.
• Lås bilens ryglæn fast (f.eks. ved at sætte det klapbare bagsæde fast).
• Babyen må aldrig sidde på dit skød og sikres med sikkerhedsselen eller holdes fast.

Anvend indsatsen, når din baby stadig er meget lille. Hvis babyen er større,
kan skumblokkene tages ud.
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8.3 TILPASNING AF SKULDERSERLERNES HØJDE
En korrekt indstillet hovedstøtte 01 garanterer, at dit barns hoved beskyttes
optimalt i autostolen. Hovedstøtten 01 skal indstilles, så skulderselernes
udgangsslidser 07 har en bredde på ca. to fingre (25 mm) under dit barns
skulderhøjde.

08

10

20

FARE! Til beskyttelse af alle passagerer i bilen:

Hårde opbremsninger eller biluheld indebærer altid en risiko for tilskadekomst som
følge af f.eks. genstande eller personer, som ikke er sikret forsvarligt. Kontrollér derfor
altid, at...
• tunge eller skarpkantede genstande i bilen (f.eks. på baghylden) er sikret forsvarligt.
• alle personer i bilen er spændt fast.
• babystolen er spændt fast, også selvom barnet ikke sidder i den.

FORSIGTIG! Til beskyttelse af bilen:

• Der kan opstå slidspor på nogle bilsædebetræk, der er fremstillet af følsomme
materialer (f.eks. velour, læder osv.), ved brug af autostole. For at beskytte bilens
sædebetræk optimalt anbefaler vi, at BRITAX RÖMER-autostolsunderlaget fra

vores tilbehørsprogram anvendes.

8.

ANVENDELSE

8.1 INDSTILLING AF BÆREHÅNDTAG
Du kan låse bærehåndtaget 04 i tre stillinger A, B og C:
Bærehåndtagets positioner:
A - bæreposition og til transport i bilen.
A
B - position til at lægge babyen i.
C - for at stolen står sikkert uden for bilen.

B

04

C

A
B
04
02

C

Sådan justeres bøjehåndtaget:
1. Tryk på de to knapper 02 på bærehåndtaget
04 samtidigt, og hold dem trykket inde.
2. Drej bærehåndtaget 04 , mens knapperne holdes
trykket 02 , indtil det befinder sig i den ønskede
position.
3. Slip begge knapper 02 , og kontrollér, at bærehåndtaget 04 er gået korrekt i hak.

Sådan indstilles skulderselerne:
1. Åbn selelåsen 08 (tryk på den røde knap).
2. Åbn opbevaringsrummet til vejledningen 10 bag
på babystolen.
3. Sæt hovedstøtten 01 i den rigtige position ved
at trykke på og forskyde indstillingsknappen til
skulderselerne 20 . Hovedstøtten 01 skal indstilles,
så skulderselernes udgangsslidser 07 har en
bredde på ca. to fingre (25 mm) under dit barns
skulderhøjde.)
4. Kontrollér, at skulderselernes indstillingsknap
20 er gået korrekt i hak.
5. Luk opbevaringsrummet til vejledningen 10 igen.

21
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INSTALLATION I BILEN

Inden så sætter babystolen fast i bilen, skal din baby være spændt fast i babystolen, som beskrevet i kapitel 8.4. FASTSPÆNDING AF DIN BABY.

FARE! Hvis en aktiveret airbag rammer babystolen, kan babyen komme
alvorligt til skade. I værste fald kan det medføre døden.
Babystolen må ikke anvendes på passagersæder, hvor frontairbaggen er
slået til! Følg anvisningerne i bilens instruktionsbog vedrørende sæder med
sideairbags.
1. Vælg en egnet position i bilen iht. tabeloversigten
A
i kapitel 4. ANVENDELSE I BILEN.
04
2. Stil babystolen på sædet modsat kørselsretningen
(barnet skal kigge bagud).
3. Sørg for, at bærehåndtaget 04 er i den øverste
stilling A.

29

8.5 ANVENDELSE AF SOLSKÆRM

15
14

MONTERING AF SOLSKÆRM
1. Hægt betrækkets stropper 15 i højre og venstre
side på bærehåndtaget i solskærmskrogene 14 .
2. Træk den elastiske sømkant over babystolens
hovedstykke. Fastgør den elastiske skumkant med
trykknapperne.

ADVARSEL! Dette Travel System er ikke egnet...
... til at transportere mere end et barn.
... til erhvervsmæssig brug.
... sammen med andre stel.
... s om erstatning for seng eller vugge. Lifte, barne- og klapvogne
og babyjoggere må kun bruges til transport.
ADVARSEL! Spænd altid din baby fast i babystolen, og kontrollér, at babystolen er forbundet sikkert med barnevognen. Hold aldrig i babystolen for
at løfte eller skubbe barnevognen. Lås altid bremsen, før babystolen anbringes
på barnevognen eller tages af igen.

03

16

13

16
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6. Læg hofteselen 17 i seleføringerne 03 på begge
sider af babystolens kant. Vær opmærksom på,
at hofteselen 17 ikke snor sig.
7. Stram hofteselen 17 ved at trække
i diagonalselen 16 .
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8.4 FASTSPÆNDING AF DIN BABY

Solskærmen 28 beskytter din babys hoved mod direkte sollys. Den er nem at
klappe op og ned 04 på bærehåndtaget. Hvis solskærmen 28 skal sættes på
eller tages af, skal du gøre følgende:
FJERNELSE AF SOLSKÆRM
28
1. Fjern solskærmen 28 på hovedstykket på babystolens kant. I den forbindelse skal du løsne trykknapperne i siden, og tage de elastiske skumkanter af.
2. Hægt betrækkets stropper 15 ud af solskærmskrogene 14 på begge sider af bærehåndtaget.

Følg brugsvejledningen til barnevognen!

4. Træk bilselen ud, og læg den hen over babystolen.
5. Lad låsetungen gå i hak 29 i bilens selelås 18 .

17

Sådan strammes skulderselerne:
Træk i seleenden 09 . Vær i den forbindelse opmærksom på, at seleenden 09 trækkes lige ud og ikke opad
eller til siden.

BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE beskytter din baby mest muligt, når
skulderselerne sidder så tæt mod din babys krop som muligt uden, at babyens
bevægelsesfrihed indskrænkes.
Sådan spændes din baby fast
1. Løsn skulderselerne 07 (som beskrevet i kapitel
8.3 TILPASNING AF SKULDERSERLERNES HØJDE).
2. Åbn selelåsen 08 (tryk på den røde knap).
3. Læg skulderselerne 07 over barnets skuldre.
ADVARSEL! Skulderselerne må ikke snos eller
08
forbyttes, da de dermed mister deres beskyttende
funktion.
4. Samt de to låsetunger 05 .
05
5. Klik låsetungerne 05 sammen, så de går hørbart
i hak.
06
6. Stram skulderselerne 07 , indtil de ligger tæt mod
babyens krop (som beskrevet i kapitel 8.3 TILPASNING AF SKULDERSERLERNES HØJDE).
ADVARSEL! Hofteselerne skal sidde så tæt på
07
barnets lyske som muligt.

		

10. ANVENDELSE MED BARNEVOGN
Babystolen kan anvendes som Travel System med alle barnevognsstel,
som er godkendt til BRITAX/RÖMER-babystole.

Sådan løsnes skulderselerne:
Tryk på indstillingsknappen 21 , og træk samtidigt de to
skulderseler 07 fremad.

07

ADVARSEL! Sikkerhed ved brug af autostolen:

• For at undgå skader skal du sørge for, at baystolen ikke klemmes inde mellem
hårde genstande (bildør, sædeskinner osv.).
• Kontrollér, at den nederste seleende ikke sidder i klemme nogen steder
(f.eks. i døre. rulletrapper osv.), da det man medføre, at babystolen falder ned.
• Opbevar autostolen på et sikkert sted, når den ikke benyttes. Læg ikke tunge genstande på autostolen, og opbevar den ikke tæt på varmekilder eller i direkte sollys.

Sådan sættes indsatsen i:
1. Åbn selelåsen 08 (tryk på den røde knap).
2. Læg indsatsen 19 i babystolen. Delen med skumblokke skal pege nedad.
3. Sæt den nederste del af indsatsen i under skulderselerne 07 . Kontrollér, at indsatsen 19 ligger mod
babystolens ryglæn.

		

9.

12
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8. Træk diagonalselen 16 bagved babystolens
hovedstykke via adapteren 13 .
9. Sæt diagonalselen 16 i seleholderen 12 .
Vær opmærksom på, at bilselen ikke snor sig.
10. Stram diagonalselen 16 .
FARE! Kontrollér, at bilens selelås 18 aldrig ligger
i seleføringen 03 eller rager så langt frem, at den
ligger foran seleføringen 03 (i kørselsretningen). Hvis
bilens selelås 18 ligger i seleføringerne 03 eller ligger
foran seleføringerne 03 , skal babystolens anbringes
på en anden sædeplads. Hvis du er i tvivl om den
korrekte montering af sædet, er du altid velkommen
til at kontakte din forhandler.
11. Drej SICT 26 ud mod urets retning (på den side
der vender mod bildøren), indtil den har en afstand
på 5 mm til bildøren eller er drejet så meget ud som
muligt.
Den uddrejede SICT 26 er med til at øge sikkerhed
i tilfælde af en sidepåkørselsulykke.
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Afmontering af babystolen fra en barnevogn
1. Aktivér bremsen som beskrevet i vejledningen til barnevognen.
2. Sørg for, at bærehåndtaget 04 er i den øverste
stilling A (se kapitel 8.1 INDSTILLING AF
BÆREHÅNDTAG)
3. Træk i den grå oplåsningsknap, og hold den fast 24 .
4. Løft babystolen, indtil fikseringstungerne 22 har
løsnet sig fra fikseringsåbningerne 23 .
A
 DVARSEL! Hold samtidig godt fast i babystolen.
5. Tag babystolen af barnevognen.

A
04

04

Montering af babystolen på en barnevogn
1. Aktivér bremsen som beskrevet i vejledningen
til barnevognen.
2. Forbered barnevognen til Travel Systemet
som beskrevet i vejledningen til barnevognen
(f.eks. indstilling af barnevognssædet, aftagning
af sædebetrækket).
3. Løft babystolen mod kørselsretningen over barnevognen.
A
 DVARSEL! Prøv aldrig at fastgøre babystolen
på barnevognen i kørselsretningen.
4. Sæt babystolens fikseringstunger 22 ind i fikseringsåbningerne på begge 23 sider. Kontrolindikatorerne
på begge sider af babystolen skal være 25 grønne.
A
 DVARSEL! Kontrollér, at babystolen er fastgjort
sikkert på barnevognen ved at trække bærehåndtaget 04 opad.

24

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:
Med henblik på dit barns sikkerhed skal du før kørslen kontrollere, at...
►babystolen
►
er monteret imod kørselsretningen,
►babystolen
►
ikke er monteret på et passagersæde med frontairbag,
►babystolen
►
er monteret med en 3-punkt-sele,
►hofteselen
►
forløber gennem de to seleføringer 03 på kanten af babystolen,
16 forløber gennem seleholderen 12 ,
►diagonalselen
►
►bilens
►
selelås 18 hverken ligger i eller foran seleføringen 03 ,
►bilens
►
sele er stram og ikke snoet,
26 er installeret og anvendes korrekt.
►SICT
►

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

Tlf.: +49 (0) 8221 3670-199/-299
Fax: +49 (0) 8221 3670-210
E-mail: service.de@britax.com
www.britax.com

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

Tlf.: +44 (0) 1264 333343
Fax: +44 (0) 1264 334146
E-mail: service.uk@britax.com
www.britax.com

