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2.

UVOD

Veseli smo, da bo naša otroška lupinica BABY-SAFE i-SIZE vašega malčka
lahko spremljala v prvih mesecih njegovega življenja.
Da bi bil vaš otrok pravilno zaščiten, je treba lupinico BABY-SAFE i-SIZE
obvezno vgraditi in uporabljati tako, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo! Pred prvo uporabo otroške lupinice BABY-SAFE i-SIZE skrbno
preberite navodila za uporabo in jih shranite na za to predvidenem mestu
v otroški lupinici, tako da bodo ta zmeraj na voljo.
Če imate vprašanja glede uporabe, se obrnite na nas:

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

T: +49 (0) 8221 3670-199/-299
F: +49 (0) 8221 3670-210
E-naslov.: service.de@britax.com
www.britax.com
T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E-naslov.: service.de@britax.com
www.britax.com

V teh navodilih se uporabljajo naslednji navedeni simboli:
Simbol
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NEVARNOST!

Nevarnost hudih telesnih poškodb

OPOZORILO!

Nevarnost lažjih telesnih poškodb

POZOR!

Nevarnost materialne škode

NASVET!

Koristni napotki
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Razlaga
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4.

Vzglavnik
Gumbi
Vodila pasov
Ročaj za prenašanje

05
06
07
08

Jezička zaponke
Ramenska blazina
Ramenski pasovi
Zaponka pasu

09
10
11
12

Konec pasu
Predal za navodila
Reže za pas
Nosilec pasu

5.

UPORABA V VOZILU

Upoštevajte navodila za uporabo sistemov za zadrževanje otroka 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.

BABY-SAFE i-SIZE
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vzglavnika navzgor.
5. Prevleko povlecite navzgor in jo snemite z vzglavnika 01 .
6. Izpnite plastične letve okoli roba otroške lupinice.
7. Izdenite konec pasu 09 iz prevleke.
8. Odstranite prevleko.
►►Zdaj lahko prevleko operete. Prosimo, upoštevajte navodilo
na pralni etiketi prevleke.
Pred pranjem odstranite hrbtni del sedežnega vstavka za
dojenčke, saj se ta ne sme prati skupaj z vstavkom.
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Otroški sedež lahko uporabite:
obrnjen v smeri vožnje

ne

obrnjen v nasprotni smeri vožnje

da

z 2-točkovnim pasom

ne

s 3-točkovnim pasom1)

da

na sprednjem sopotnikovem
sedežu

da 2)

na zunanjih straneh zadnjega
sedeža

da

na srednjem zadnjem sedežu
(s-3-točkovnim pasom)

da 3)

40–83 cm
≤ 13 kg

1) Varnostni pas mora biti homologiran v skladu s standardom ECE R 16 (ali primerljivim standardom), npr. prepoznate ga po črki „E“, „e“ v krogu na homologacijski etiketi na pasu.
2) Sprednja zračna blazina mora biti izključena. Upoštevajte napotke v knjižici z navodili za vaše
vozilo.
3) Uporaba ni možna, če je na voljo le 2-točkovni varnostni pas.

Napotki v zvezi z opravilnimi koraki, ki sledijo strogemu vrstnemu redu, so oštevilčeni.
Primer:
1. Pritisnite gumb ...
Barve vodil varnostnega pasu
Za boljše razlikovanje sta oba avtomobilska
varnostna pasova različnih barv. Diagonalni pas
16 je svetlo moder, medenični pas 17 pa temno
moder. Barve vodil pasov na otroškem sedežu
sledijo isti barvni shemi.

6.
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31
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2. Diagonalni pas izpnite 16 iz svetlo modrega nosilca
pasu 12 .

Namestitev prevleke

Za namestitev prevleke ravnajte v obratnem vrstnem redu.

Telesna teža

BABY-SAFE i-SIZE

40 - 83 cm

≤ 13 kg

* ECE = Evropski standard za varnostno opremo

Otroška lupinica je projektirana, preizkušena in homologirana v skladu z evropskim standardom za otroško varnostno opremo (ECE R129/00). Preizkusna
oznaka E (v krogu) in homologacijska številka sta navedeni na oranžni homologacijski etiketi (prilepljena na otroškem avtomobilskem sedežu).
NEVARNOST! Otroške lupinice ne smete uporabljati z drugimi podnožji kot
tistimi, opisanimi v poglavju »4. UPORABA V VOZILU«.
NEVARNOST! Homologacija preneha veljati takoj, ko na otroškem sedežu
karkoli spremenite. Spremembe lahko izvede izključno
proizvajalec. Zaradi nedovoljenih posegov oziroma tehničnih
sprememb lahko zaščitno funkcijo sedeža zmanjšate ali
popolnoma izničite.
Na otroški lupinici ne izvajajte nikakršnih tehničnih sprememb.
OPOZORILO! Lupinico BABY-SAFE i-SIZE je dovoljeno uporabljati izključno za varovanje vašega otroka v vozilu. V nobenem primeru
ni primerna za priložnostno sedenje doma ali za otroško
igračo.
NEVARNOST! Otroka ali otroškega sedeža nikoli ne zavarujte z 2-točkovnim varnostnim pasom. Če je vaš otrok v otroškem sedežu
pripet samo z 2-točkovnim varnostnim pasom, lahko pride
v primeru nesreče do težke poškodbe ali celo smrti.

40 cm - 83 cm
≤ 13 kg

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE²
i-SIZE
Navodila za uporabo

SLO

3. Odpnite avtomobilsko zaponko pasu 18 in medenični
pas 17 vzemite iz temno modrih vodil pasu 03 .
►Sedaj
►
lahko otroško lupinico odstranite.
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NEVARNOST! Otroška lupinica v vozilu mora biti
zavarovana tudi takrat, ko v njej ni otroka.

ODSTRANJEVANJE:

2.

Telesna višina

26

3.

od zgoraj navzdol skozi režo za pas 31 v prevleki in skozi
sedežno školjko. Upoštevajte smer.
Krepko povlecite zaponko pasu 08 , da se prepričate,
ali je dobro pritrjena.

Preskus in homologacija
skladno z ECE* R 129/00

BRITAX RÖMER
avtomobilski otroški
sedež

17

1. Bočni varovalni čep SICT 26 popolnoma privijte
v smeri urnega kazalca.
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Namestitev zaponke pasu:
1. Kovinsko ploščico 30 v pokončnem položaju potisnite

Lupinica BABY-SAFE i-SIZE je namenjena izključno varnosti vašega otroka
v vozilu.

DEMONTAŽA IN ODSTRANJEVANJE

Demontaža in čiščenje zaponke pasu
1. Otroško lupinico nagnite nazaj.
2. Kovinsko ploščico 30 , s katero je zaponka pasu pritrjena
na sedežno školjko, v pokončnem položaju potisnite
skozi režo za pas 31 .
Zaponko pasu 08 za najmanj 1 uro položite v toplo vodo
s čistilnim sredstvom. Nato zaponko pasu izperite in jo
temeljito osušite.
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ODSTRANITEV:

Odstranjevanje sedežne prevleke
1. Senčnik odstranite (glejte poglavje 8.5).
2. Odpnite zaponko pasu 08 (pritisnite rdeči gumb).
3. Odpnite spenjalne gumbe ramenskih blazin 06 .
4. Povlecite pod ramenskimi pasovi 07 ležeč del prevleke

01

Ne i-Size

Poleg tega lahko BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² uporabite v povezavi s podnožjem
BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE (na voljo kot dodatna oprema), in sicer kot proizvod z
i-Size homologacijo. Podnožji olajšata montažo in demontažo v vašem vozilu. Podnožje BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE dodatno omogoča nastavitev kota otroške lupinice.

Adapter
Kavelj senčnika

Uporabljajte izključno originalne nadomestne sedežne prevleke BRITAX RÖMER, saj
je sedežna prevleka bistveni sestavni del otroškega sedeža in izpolnjuje pomembne
funkcije za zagotavljanje brezhibnega delovanja sistema. Nadomestne prevleke za
sedeže dobite pri vašem trgovcu.
• Plastične dele lahko očistite z milnico. Ne uporabljajte agresivnih čistil (kot npr. topil).
NEVARNOST! Otroške lupinice ni dovoljeno uporabljati brez sedežne prevleke.

Sedežni položaj v vozilu
i-Size
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NEGA IN VZDRŽEVANJE

Možnosti uporabe lupinice BABY-SAFE i-SIZE:

BRITAX RÖMER
Avtomobilski otroški sedež

13

13

HOMOLOGACIJA

17

11/17

07

Opozorilna beseda

3.

2000029669

STRAN I

Prosimo, upoštevajte predpise za odstranjevanje odpadkov, ki veljajo
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

www.britax.com

STRAN II
7.

8.2 UPORABA SEDEŽNEGA VLOŽKA

VARNOSTNI NAPOTKI

Vzemite si čas, da ta navodila skrbno preberete, in jih shranite v za
to predvidenem predalu 10 na otroški lupinici, tako da bodo ta zmeraj pri
roki, če jih boste potrebovali! Navodila morate otroškemu sedežu priložiti,
če ga izročite tretji osebi!
NEVARNOST! Za zaščito vašega otroka:
• v primeru nezgode s hitrostjo trka, višjo od 10 km/h, se lahko otroška lupinica
poškoduje, ne da bi bila poškodba vidna. V tem primeru je treba otroško lupinico
zamenjati. Prosimo, da jo odstranite v skladu s predpisi.
• Če se je otroška lupinica poškodovala (če je npr. padla na tla), naj jo temeljito pregleda strokovnjak.
• Redno preverjajte, ali je kateri do pomembnih delov poškodovan. Predvsem pa se
prepričajte, da vse mehanske komponente delujejo brezhibno.
• Delov otroške lupinice nikoli ne oljite ali mažite z mastjo.
• Otroka nikoli ne pustite nenadzorovanega v otroški lupinici.
• Otroka v otroški lupinici vedno pripnite.
• Otroka nikoli ne pustite nenadzorovanega v otroški lupinici na dvignjenih površinah
(na primer komodi, mizi, kavču).
• Če je ne uporabljate, otroško lupinico zaščitite pred intenzivno neposredno sončno
svetlobo (npr. z lahko krpo). Otroška lupinica se lahko močno segreje, če nanjo
neposredno sije sonce. Otroška koža je občutljiva in se bi lahko tako poškodovala.
• Tesneje kot se pas prilega telesu vašega otroka, bolj je vaš otrok zaščiten. Zato
otroka ne oblecite v debela oblačila pod pasom.
• 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 nepripetega ali
pripetega z avtomobilskim varnostnim pasom.

Če je vaš otrok še zelo majhen, uporabite otroški sedežni vložek. Če je otrok
nekoliko večji, lahko penaste vložke odstranite.
Za vstavljanje otroškega sedežnega vložka:
1. Odpnite zaponko pasu 08 (pritisnite rdeči gumb).
2. Otroški sedežni vložek 19 vstavite v otroško
19
lupinico. S penastimi vložki napolnjeni del mora biti
07
obrnjen navzdol.
3. Vdenite spodnji del otroški sedežni vložka pod
ramenska pasova 07 . Prepričajte se, da otroški
08
sedežni vložek 19 nalega na hrbtno oporo otroške
lupinice.

8.3 PRILAGODITEV VIŠINE RAMENSKIH PASOV
Pravilno nastavljen vzglavnik 01 zagotavlja optimalno zaščito vašega otroka
v otroškem sedežu. Vzglavnik 01 mora biti nastavljen tako, da bodo izstopne reže ramenskih pasov 07 približno za dve širini prsta (25 mm) pod višino
ramen vašega otroka.
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OPOZORILO! Za zaščito pri rokovanju z otroškim sedežem:
• Da bi preprečili poškodbe, pazite, da se otroška lupinica ne zagozdi med trde predmete (avtomobilska vrata, vodila sedežev itn.).
• Poskrbite, da se spodnji konec pasu ne bo nikjer ukleščil (na primer v vrata, tekoče
stopnice itn.), saj lahko otroška lupinica zaradi tega pade na tla.
• Če otroške lupinice ne uporabljate, jo shranite na varnem mestu. Na sedež ne
odlagajte težkih stvari in ne skladiščite ga neposredno poleg virov toplote ali na
neposredni sončni svetlobi.

POZOR! Za zaščito vozila:

• Na določenih avtomobilskih sedežnih prevlekah, izdelanih iz občutljivejših 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.

8.

UPORABA

8.1 NASTAVITEV ROČAJA ZA PRENAŠANJE
Ročaj za prenašanje 04 lahko zaskoči v treh položajih - A, B in C:
Položaji ročaja za prenašanje:
A - za prenašanje in transport v avtomobilu.
A
B - kadar vanj položite vašega otroka.
C - za varen položaj zunaj avtomobila.

B

04

C

A
B
04
02

C

Za nastavitev ročaja za prenašanje:
1. Pritisnite in držite istočasno oba gumba 02 na
ročaju za prenašanje 04 .
2. Nagnite ročaj za prenašanje 04 s pritisnjenima gumboma 02 , dokler ne dosežete želenega položaja.
3. Gumba 02 izpustite in se prepričajte, da je ročaj
za prenašanje 04 pravilno zaskočil.

07
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VGRADNJA V VOZILO

Preden v vašem vozilu varno pritrdite otroško lupinico, morate pravilno zavarovati vašega otroka v otroški lupinici, kot opisano v poglavju 8.4. PRIPENJANJE
VAŠEGA OTROKA.

NEVARNOST! Zračna blazina, ki udari ob otroško lupinico, lahko vašega
malčka hudo poškoduje ali celo povzroči njegovo smrt.
Otroške lupinice ne uporabljajte na sovoznikovem sedežu, če je sprednja
zračna blazina aktivirana! Prosimo, da pri sedežih s stransko zračno blazino
upoštevate navodila v priročniku svojega vozila.
1. Izberite ustrezni položaj v vozilu skladno s tabelaričA
nim pregledom v poglavju 4. UPORABA V VOZILU.
04
2. Postavite otroško lupinico na avtomobilski sedež
tako, da je ta obrnjena nasproti smeri vožnje (otrok
gleda nazaj).
3. Prepričajte se, da je ročaj za prenašanje 04 v zgornjemu položaju A.

29

15
14

NAMEŠČANJE SENČNIKA
1. Vpnite zanke senčnika 15 , na levi in desni strani
ročaja za prenašanje v kavlje senčnika 14 .
2. Elastični obšivni rob povlecite preko vzglavnega
dela roba otroške lupinice. Elastični obšivni rob na
strani pritrdite s pomočjo spenjalnih gumbov.

OPOZORILO! Ta Travel System ni primeren ...
... za prevažanje več kot enega otroka.
... za gospodarsko rabo.
... v povezavi z drugimi podvozji.
... k ot nadomestek postelje ali zibelke. Torbe, otroške in športne
vozičke je dovoljeno uporabljati le za prevažanje.
OPOZORILO! Vašega otroka v otroški lupinici zmeraj pripnite in se prepričajte, da je otroška lupinica varno povezana z otroškim vozičkom. Otroške lupinice nikoli ne prijemajte z namenom, da bi dvignili ali prestavili otroški voziček.
Pred nameščanjem ali ponovnim odstranjevanjem otroške lupinice na otroški
voziček vedno aktivirajte zavoro.
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6. Medenični pas 17 vstavite v vodila pasov 03 na
obeh straneh roba otroške lupinice. Pri tem pazite,
da medeničnega pasu 17 ne boste zasukali.
7. Medenični pas zategnete tako 17 , da povlečete
diagonalni pas 16 .

03

16

8.4 PRIPENJANJE VAŠEGA OTROKA

8.5 UPORABA SENČNIKA

Otroško lupinico je mogoče uporabiti kot Travel System z vsemi podvozji otroških vozičkov, ki so homologirani za otroške lupinice BRITAX/RÖMER.

22

17

09

Senčnik 28 ščiti glavo vašega otroka pred neposredno sončno svetlobo. Tega
lahko na ročaju za prenašanje 04 čisto preprosto razklopite in sklopite. Če bi
želeli senčnik 28 odstraniti oziroma namestiti, storite naslednje:
ODSTRANJEVANJE SENČNIKA
28
1. Odstranite senčnik 28 na vzglavnem delu roba
otroške lupinice. V ta namen morate odpeti spenjalne gumbe in sneti elastični obšivni rob.
2. Iztaknite zanke prevleke 15 na obeh straneh ročaja
za prenašanje iz kavljev senčnika 14 .

Upoštevajte navodila za uporabo otroškega vozička!
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Napenjanje ramenskih pasov:
Povlecite konec pasu 09 . Pri tem pazite, da boste konec pasu 09 povlekli ravno in ne navzgor ali navzdol.

Otroška lupinica BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE nudi vašemu otroku
najvišjo stopnjo varnosti, če ramenska pasova nalegata kar se da tesno na telo
vašega otroka, ne da bi pri tem vašega otroka utesnjevali.
Za pripenjanje vašega otroka
1. Sprostite ramenska pasova 07 (kot opisano v
poglavju 8.3 PRILAGODITEV VIŠINE RAMENSKIH
PASOV).
2. Odpnite zaponko pasu 08 (pritisnite rdeči gumb).
3. Potegnite ramenska pasova 07 preko otrokovih
ramen.
08
OPOZORILO! Ramenskih pasov ne zasučite
ali zamenjajte, saj v nasprotnem primeru izgubita
varnostno funkcijo.
05
4. Stisnite oba jezička zaponke 05 skupaj.
06
5. Jezička zaponke pritrdite tako 05 , da slišno zaskočita (klik).
6. Ramenska pasova 07 napnite, da se tesno prilegata telesu vašega otroka (kot opisano v poglavju 8.3
07
PRILAGODITEV VIŠINE RAMENSKIH PASOV).
OPOZORILO! Medenični pasovi morajo biti nameščeni kar se da nizko preko dimelj vašega otoka.

		

10. UPORABA Z OTROŠKIM VOZIČKOM

4. Izvlecite avtomobilski varnostni pas in ga povlecite
preko otroške lupinice.
5. Jeziček zaponke 29 vtaknite v avtomobilsko zaponko pasu 18 .

Popuščanje ramenskih pasov:
Pritisnite gumb za nastavitev 21 in istočasno povlecite
oba ramenska pasova 07 naprej.

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 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 biti otroška lupinica zavarovana tudi takrat, ko v njej ni otroka.

Nastavitev ramenskih pasov:
1. Odpnite zaponko pasu 08 (pritisnite rdeči gumb).
2. Odprite predal za navodila 10 na zadnji strani otroške lupinice.
3. Pomaknite vzglavnik 01 v pravilni položaj tako, da
gumb za nastavitev ramenskih pasov 20 pritisnete
in premaknete. (vzglavnik 01 mora biti nastavljen
tako, da bodo izstopne reže ramenskih pasov 07
približno za dve širini prsta (25 mm) pod višino
ramen vašega otroka.)
4. Prepričajte se, da je gumb za nastavitev ramenskih
pasov 20 pravilno zaskočil.
5. Ponovno zaprite predal za navodila 10 .

		

9.

13

16

12

25

8. Speljite diagonalni pas 16 okoli vzglavnega dela
otroške lupinice, nad adapterjem 13 .
9. Vdenite diagonalni pas 16 v nosilec pasu 12 .
Pri tem pazite, da avtomobilskega varnostnega pasu
ne boste zasukali.
10. Napnite diagonalni pas 16 .
NEVARNOST! Prepričajte se, da avtomobilska zaponka pasu 18 nikakor ni v vodilu pasu 03 oziroma
da ne sega naprej tako daleč, da bi bila (v smeri
vožnje) pred vodilom pasu 03 . Če je avtomobilska
zaponka pasu 18 v v vodilih pasov 03 ali pred vodili
pasov 03 , otroško lupinico namestite na drugo sedežno mesto. Če glede pravilne montaže o čem niste
popolnoma prepričani, se posvetujte s prodajalcem.

A
04

04
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Namestitev otroške lupinice na otroški voziček
1. Aktivirajte zavoro tako, kot je opisano v navodilih za
otroški voziček.
2. Pripravite otroški voziček za Travel System tako,
kot je opisano v navodilih za otroški voziček (npr.
nastavitev sedeža otroškega vozička, odstranjevanje
sedežne prevleke).
3. Otroško lupinico v nasprotni smeri vožnje dvignite
prek otroškega vozička.
O
 POZORILO! Otroške lupinice nikoli ne poskušajte
pritrditi na otroški voziček v smeri vožnje.
4. Zataknite pritrdilna jezička 22 otroške lupinice na
obeh straneh v pritrdilne reže 23 . Kontrolni oznaki na
obeh straneh otroške lupinice morata biti 25 zeleni.
O
 POZORILO! Prepričajte se, da je otroška lupinica
varno povezana z otroškim vozičkom, tako da jo
povlečete za ročaj 04 navzgor.

Demontaža otroške lupinice z otroškega vozička
1. Aktivirajte zavoro tako, kot je opisano v navodilih za
otroški voziček.
2. Prepričajte se, da je ročaj za prenašanje 04 v zgornjem položaju A (glejte poglavje 8.1 NASTAVITEV
ROČAJA ZA PRENAŠANJE)
3. Povlecite in držite sivi gumb za deblokado 24 .
4. Otroško lupinico dvignite toliko, da se pritrdilna jezička 22 sprostita iz pritrdilnih zarez 23 .
O
 POZORILO! Pri tem otroško lupinico trdno držite.
5. Sedaj lahko otroško lupinico snamete z otroškega
vozička.

11. Bočni varovalni čep SICT 26 vrtite v nasprotni smeri
urnega kazalca (na strani, ki je bližje vratom vozila),
dokler od vrat vozila ni odmaknjen 5 mm oziroma
dokler ni v celoti odvit.
Odviti varovalni čep SICT 26 služi dodatni zaščiti
v primeru bočnega trka.

Če imate vprašanja glede uporabe, se obrnite na nas:
Pred vsako vožnjo z vozilom se zaradi varnosti vašega malčka
prepričajte, da ...
►je
► otroška lupinica pritrjena v nasprotni smeri vožnje,
►je
► otroška lupinica pritrjena na sopotnikovem sedežu le takrat, ko nobena
sprednja zračna blazina ne more učinkovati na otroško lupinico,
►je
► otroška lupinica pritrjena s 3-točkovnim pasom,
►medenični
►
pas poteka skozi obe vodili pasov 03 na robu otroške lupinice,
►diagonalni
►
pas 16 poteka skozi nosilec pasu 12 ,
►avtomobilska
►
zaponka pasu 18 ni v nosilcu pasu ali pred njim 03 ,
►je
► avtomobilski varnostni pas napet in ni zasukan,
►je
► bočni varovalni čep SICT 26 pravilno nameščen in uporabljen.
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