
UPOTREBA U AUTOMOBILU4.
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Brava pojasaRučka za nošenje
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Kraj pojasa09
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Adapter 13

Kuka sjenila protiv sunca14

Skidanje presvlake sjedalice
1.  Skinite sjenilo protiv sunca (vidi poglavlje 8.5.).
2.  Otvorite bravu pojasa 08  (pritisnite crvenu tipku).
3.  Odvojite gumbe jastučića za rame 06 .
4.  Povucite dio presvlake uzglavlja 07  koji se nalazi ispod 

ramenih pojaseva prema gore.
5.  Skinite presvlaku s uzglavlja prema gore 01 .
6.  Izvucite plastične letvice pod rubom dječje sjedalice.
7.  Izvucite kraj pojasa 09  iz presvlake.
8.  Uklonite presvlaku.

 ►Sada možete oprati presvlaku. Pridržavajte se uputa na eti-
keti za pranje presvlake.
 Uklonite stražnji dio umetka za smanjenje sjedišta prije 

pranja jer se ne smije zajedno prati.
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NJEGA I ODRŽAVANJE5.

Jezičci brave05

Pretinac za upute10
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1.  Potpuno okrenite SICT 26  nazad u smjeru kazaljke 
na satu. 

2.  Izvucite dijagonalni pojas 16  iz svijetloplavog držača 
pojasa 12 . 
 
 
 

3.  Otvorite bravu automobilskog sigurnosnog pojasa 18  
izvucite zdjelični pojas 17  iz plavih vodilica pojasa 03 . 

 ►Sada možete skinuti dječju sjedalicu.  
 

 OPASNOST! Dječja sjedalica mora uvijek biti osigu-
rana u automobilu, čak i ako dijete nije u njoj.

ZBRINJAVANJE:

Pridržavajte se važećih propisa o zbrinjavanju otpada u vašoj zemlji.

Zbrinjavanje ambalaže Kontejner za karton

Presvlaka za sjedalicu Kućanski otpad, termička obrada

Plastični dijelovi Sukladno oznaci u odgovarajući 
kontejner

Metalni dijelovi Kontejner za metalni otpad

Trake pojasa Kontejner za poliester

Brava i jezičci Kućanski otpad

SKIDANJE:

Odvajanje i čišćenje brave pojasa
1.  Nagnite dječju sjedalicu prema natrag.
2.  Provucite metalnu pločicu 30  kojom je brava pričvršćena 

za dječju sjedalicu užom stranom kroz prorez pojasa 31 .
3.  Ostavite bravu pojasa 08  barem 1 sat u toploj vodi u koju 

je dodano sredstvo za pranje suđa. Nakon toga je isperite 
i ostavite da se potpuno osuši.

Ugradnja brave pojasa:
1.  Provucite metalnu ploču 30  odozgo prema dolje kroz 

prorez sigurnosnog pojasa 31  u presvlaci i kroz otvor 
sjedalice. Pazite na smjer.

2.  Snažno zategnite bravu pojasa 08  kako biste provjerili 
pričvršćenost.

Stavljanje presvlake
Za stavljanje presvlake postupite obrnutim redoslijedom.
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Radujemo se da će naš proizvod BABY-SAFE i-SIZE moći sigurno pratiti vaše 
dijete u prvim mjesecima njegova života.
Kako bi vaše dijete bilo pravilno zaštićeno, BABY-SAFE i-SIZE ugradite 
i upotrebljavajte isključivo na način opisan u ovim uputama za uporabu! 
Pažljivo pročitajte cijele upute za uporabu prije nego što prvi put upotrije-
bite BABY-SAFE i-SIZE i uvijek ih čuvajte nadohvat ruke na za to predviđe-
nom mjestu na dječjoj sjedalici.
Slobodno nam se obratite za pitanja vezana uz korištenje:

U ovim uputama će se koristiti sljedeći simboli: 

Simbol Signalna riječ Objašnjenje

 OPASNOST! Opasnost od teških ozljeda

 UPOZORENJE! Opasnost od lakših ozljeda

 OPREZ! Opasnost od materijalne štete 

 SAVJET! Korisne upute 

Numerirane su upute za postupanje koje slijede stalni redoslijed.
Primjer: 
1. Pritisnite gumb...  

16

17

Boje vodilice pojasa
Da bi se bolje razlikovali, oba automobilska 
pojasa su istaknuta različitim bojama. Dijagonalni 
pojas 16  je svijetloplave, a zdjelični pojas 17  
tamnoplave boje. Boje vodilica pojasa na dječjoj 
sjedalici imaju istu shemu boja. 

Pridržavajte se uputa o korištenju zaštitnih sustava za djecu iz uputa za upo-
trebu svog vozila. 

U uputama za uporabu svoga vozila potražite informacije o automobilskim 
sjedalicama koje su dopuštene za uporabu sa sustavima za držanje djeteta prema 
standardu ECE R16.
 
Mogućnosti uporabe  BABY-SAFE i-SIZE: 

Automobilska dječja sje-
dalica BRITAX RÖMER

Položaj sjedalice u vozilu

i-Size Nije i-Size

BABY-SAFE i-SIZE 

Također možete upotrebljavati BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² u kombinaciji s 
postoljem BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE (dostupno kao pribor) kao dopušteni 
proizvod kategorije i-Size. Postolja olakšavaju sigurnu ugradnju i odvajanje u vozilu. Postolje  
BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE pruža dodatnu mogućnost podešavanja kuta dječje 
sjedalice. 
 
Dječju sjedalicu upotrebljavajte ovako:

okrenuto u smjeru vožnje ne

okrenuto suprotno od smjera 
vožnje

da

s pojasom s 2 točke ne

s pojasom s 3 točke1) da

na suvozačevom mjestu da 2)

na bočnim stražnjim sjedalima da

na srednjem stražnjem sjedalu (uz 
pojas u 3 točke)

da 3)

 

1) Sigurnosni pojas mora biti potvrđen u skladu sa standardom ECE R 16 (ili sličnim standardom) 
koji možete prepoznati prema zaokruženoj oznaci „E“, „e“ na naljepnici potvrde na samome pojasu.
2) Prednji zračni jastuk mora biti deaktiviran. Pridržavajte se napomena u priručniku vozila.
3) Nije dopušteno ako je sjedalo opremljeno samo sigurnosnim pojasom s 2 točke.

Proizvod BABY-SAFE i-SIZE isključivo je namijenjen sigurnosti vašeg djeteta 
u vozilu. 

Dječja sjedalica 
BRITAX RÖMER

Ispitano i odobreno 
prema ECE*R 129/00

Tjelesna visina Tjelesna težina

BABY-SAFE i-SIZE 40 – 83 cm ≤ 13 kg

*ECE = Europski standard za sigurnosnu opremu
 
Dječja sjedalica proizvedena je, ispitana i odobrena u skladu sa zahtjevima 
europskog standarda za dječju sigurnosnu opremu (ECE R129/00). Kontrolni 
znak „E“ (u krugu) i broj odobrenja nalaze se na narančastoj etiketi odobrenja 
(naljepnica na dječjoj sjedalici).

 OPASNOST! Dječja sjedalica smije se upotrebljavati samo s postoljima 
navedenima u poglavlju „4. UPOTREBA U AUTOMOBILU“. 

 OPASNOST! Odobrenje prestaje važiti u trenutku kada nešto promijeni-
te na dječjoj sjedalici. Izmjene smije obavljati isključivo pro-
izvođač. Samoinicijativne tehničke izmjene mogu smanjiti 
ili potpuno ugroziti sigurnost sjedalice. 
Ne poduzimajte nikakve tehničke izmjene na dječjoj 
sjedalici.

 UPOZORENJE! Proizvod BABY-SAFE i-SIZE smijete upotrebljavati 
isključivo za osiguravanje svog djeteta u vozilu. Nikako 
nije primjeren za upotrebu u kući ili kao igračka.

 OPASNOST! Nikada ne vežite dijete ili dječju sjedalicu pojasom s 2 toč-
ke. Ako bi dijete u dječjoj sjedalici bilo osigurano samo 
sigurnosnim pojasom s 2 točke, u slučaju nesreće moglo 
bi se teško ozlijediti ili čak nastradati.

STRANICA I

Pobrinite se za to da upotrebljavate isključivo originalne zamjenske presvlake BRITAX 
RÖMER jer je presvlaka sastavni dio dječje sjedalice te ispunjava važne funkcije za 
besprijekornu namjenu sustava. Zamjenske presvlake sjedalice možete kupiti kod 
svog ovlaštenog trgovca.
•  Plastični dijelovi se mogu očistiti sapunicom. Ne upotrebljavajte jaka sredstva 

za čišćenje (npr. otapala).
 OPASNOST! Dječja sjedalica ne smije se upotrebljavati bez presvlake. 

Upute za uporabu

www.britax.com
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≤ 13 kg
40 cm – 83 cm

ODVAJANJE / ODLAGANJE U OTPAD6.

UVOD2. ODOBRENJE3.

PREGLED PROIZVODA1.

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

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

Britax Childcare
Britax Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover 
Hampshire SP10 3UW
Ujedinjeno Kraljevstvo

 
T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

40 – 83  cm
≤ 13 kg

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE



   
 

   

1.  Odaberite primjeren položaj u vozilu prema tabličnom 
prikazu u poglavlju 4. UPOTREBA U AUTOMOBILU.

2.  Postavite dječju sjedalicu na automobilsko sjedalo 
suprotno smjeru vožnje (tako da dijete gleda prema 
natrag).

3.  Provjerite je li ručka za nošenje 04  u gornjem položa-
ju A.

4.  Izvucite automobilski sigurnosni pojas i razvucite ga 
preko dječje sjedalice.

5.  Utaknite jezičac brave 29  u bravu automobilskog 
pojasa 18 .

6.  Provucite zdjelični pojas 17  kroz vodilice pojasa 03  
na objema stranama ruba dječje sjedalice. Pazite da 
ne zakrenete zdjelični pojas 17 .

7.  Zategnite zdjelični pojas 17  tako da povučete dijago-
nalni pojas 16 .

8.  Potegnite dijagonalni pojas 16  iza uzglavlja dječje 
sjedalice i iznad adaptera 13 .

9.  Umetnite dijagonalni pojas 16  u držač pojasa 12 . 
Pazite da se automobilski pojas ne zakrene.

10. Zategnite dijagonalni pojas 16 .
  OPASNOST! Brava automobilskog pojasa 18  ne 
smije biti u vodilici pojasa 03  niti dosezati unaprijed 
toliko da se nalazi ispred (u smjeru vožnje) vodilice 
pojasa 03 . Ako se brava automobilskog pojasa 18  
nalazi u vodilicama pojasa 03  ili ispred vodilica poja-
sa 03 , postavite dječju sjedalicu na neko mjesto za 
sjedenje. Obratite se svom specijaliziranom trgovcu 
u slučaju dodatnih pitanja o ispravnom postavljaju 
sjedalice.

11. Okrećite SICT 26  suprotno od smjera kazaljke na 
satu (na bližoj strani vrata vozila) dok se ne napravi 
razmak od 5 mm do vrata vozila ili dok nije maksi-
malno odvrnuto.  
Odvrnuti SICT 26  namijenjen je dodatnoj zaštiti od 
nesreća u slučaju bočnog udara.

Prije osiguravanja dječje sjedalice u vozilu trebate osigurati dijete u dječjoj 
sjedalici na način opisan u poglavlju 8.4. VEZANJE DJETETA SIGURNOSNIM 
POJASOM. 

 OPASNOST! Zračni jastuk koji bi se otvorio ispred dječje sjedalice mogao 
bi prouzročiti teške, čak i smrtonosne, ozljede djeteta.
Nemojte stavljati dječju sjedalicu na suvozačevo sjedalo s uključenim prednjim 
zračnim jastukom! Ako imate sjedala u automobilu s bočnim zračnim jastucima, 
pridržavajte se napomena iz priručnika za automobil.
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UPOTREBA8.

Upotrebljavajte mehanizam za smanjivanje veličine sjedalice dok je vaše dijete 
još jako malo. Ako ga upotrebljavate za veće bebe, možete izvaditi spužvaste 
blokove. Primjena mehanizma za smanjivanje veličine sjedalice:

1.  Otvorite bravu pojasa 08  (pritisnite crvenu tipku). 
2.  Namjestite mehanizam za smanjivanje veličine 

sjedalice 19  u dječju sjedalicu. Dio napunjen spu-
žvastim blokovima mora biti usmjeren prema dolje.

3.  Umetnite donji dio mehanizma za smanjivanje veli-
čine sjedalice ispod ramenih pojaseva 07 . Pobrinite 
se da mehanizam za smanjivanje veličine sjedalice 
19  naliježe na leđni naslon dječje sjedalice.

8.2. UPOTREBA MEHANIZMA ZA SMANJIVANJE VELIČINE SJEDALICE

8.3. PRILAGODBA VISINE RAMENIH POJASEVA
Ispravno podešeno uzglavlje 01  osigurava optimalnu zaštitu djeteta u dječjoj 
sjedalici. Uzglavlje 01  mora biti podešeno tako da se izlazni prorezi 07  nalaze 
ispod visine ramena djeteta na udaljenosti od otprilike dva prsta (25 mm). 

Namještanje ramenih pojaseva:
1.  Otvorite bravu pojasa 08  (pritisnite crvenu tipku). 
2.  Otvorite pretinac za upute 10  sa stražnje strane 

dječje sjedalice. 
3.  Postavite uzglavlje 01  u ispravan položaj tako da 

pritisnete i pomaknete gumb za namještanje rame-
nih pojaseva 20 . (Uzglavlje 01  mora biti podešeno 
tako da se izlazni prorezi 07  nalaze ispod visine 
ramena djeteta na udaljenosti od otprilike dva prsta 
(25 mm).)

4.  Provjerite je li gumb za namještanje ramenih pojase-
va 20  ispravno uglavljen.

5.  Ponovo zatvorite pretinac za upute 10 .

Otpuštanje ramenih pojaseva:
Pritisnite gumb za namještanje 21  i istodobno povucite 
oba ramena pojasa 07  prema naprijed.   
 
Zatezanje ramenih pojaseva:
Povucite kraja pojasa 09 . Pritom pazite da izvučete kraj 
pojasa 09  ravno prema van, a ne prema gore ili dolje.

8.4. VEZANJE DJETETA SIGURNOSNIM POJASOM
BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE pruža vašem djetetu maksimalnu sigur-
nost kad rameni pojasevi naliježu što bliže tijelu djeteta bez stezanja.  

Vezanje djeteta sigurnosnim pojasom 
1.  Olabavite ramene pojaseve 07  (kako je opisano 

u poglavlju 8.3. PRILAGODBA VISINE RAMENIH 
POJASEVA).

2.  Otvorite bravu pojasa 08  (pritisnite crvenu tipku). 
3.  Potegnite ramene pojaseve 07  preko djetetovih 

ramena.  
 UPOZORENJE! Ne zakrećite niti zamjenjujte 

ramene pojaseve jer u suprotnom mogu izgubiti 
zaštitnu funkciju. 

4.  Spojite oba jezičca brave 05 .
5.  Umetnite jezičce brave 05  tako da se čuje škljocaj.
6.  Zatežite ramene pojaseve 07  dok ne nalegnu 

blizu djetetova dijela (kako je opisano u poglavlju 
8.3. PRILAGODBA VISINE RAMENIH POJASEVA). 

 UPOZORENJE! Zdjelični pojasevi moraju 
biti položeni što je moguće niže preko djetetovih 
prepona.

A

INSTALACIJA U AUTOMOBILU 9.

 Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite...
 ► je li dječja sjedalica pričvršćena i okrenuta suprotno od smjera vožnje,
 ► je li dječja sjedalica pričvršćena za suvozačevo mjesto samo kada na 
sjedalicu ne može djelovati prednji zračni jastuk,
 ► je li dječja sjedalica pričvršćena pojasom s 3 učvrsne točke,
 ► je li zdjelični pojas provučen kroz obje vodilice pojasa 03  na rubu dječje 
sjedalice,
 ►prolazi li dijagonalni pojas 16  kroz držač pojasa 12 ,
 ►da se sigurnosni pojas automobila 18  ne nalazi ni u vodilici pojasa 03  
ni ispred nje,
 ► je li automobilski pojas zategnut ili da nije zakrenut,
 ► je li SICT 26  ispravno montiran i korišten.

8.5. UPOTREBA SJENILA PROTIV SUNCA
Sjenilo protiv sunca 28  glavu vašeg djeteta od sunčeva zračenja. Može se jed-
nostavno izvući i zaklopiti na ručki za nošenje 04 . Ako želite ukloniti ili nanijeti 
sjenilo protiv sunca 28 , postupite na sljedeći način:

UKLANJANJE SJENILA PROTIV SUNCA 
1.  Uklonite sjenilo protiv sunca 28  na uzglavlju ruba 

dječje sjedalice. Pritom morate otpustiti gumbe sa 
strane i ukloniti elastični opšiveni obrub.

2.  Izvucite pokrivne petlje 15  na objema stranama 
ručke za nošenje iz kuke sjenila protiv sunca 14 .

POSTAVLJANJE SJENILA PROTIV SUNCA 
1.  Pričvrstite pokrivne petlje 15  s lijeve i desne strane 

ručke za nošenje u kuku sjenila protiv sunca 14 .
2.  Povucite elastični opšiveni obrub preko uzglavlja 

ruba dječje sjedalice. Gumbima bočno pričvrstite 
elastični opšiveni rub.

UPOTREBA S DJEČJIM KOLICIMA 10.

SIGURNOSNE UPUTE7.

Ugradnja dječje sjedalice na dječja kolica
1.  Zakočite kočnicu kao što je opisano u uputama 

za uporabu dječjih kolica.
2.  Pripremite dječja kolica za putni sustav kao što je 

opisano u uputama za uporabu kolica (npr. podesite 
sjedalicu dječjih kolica, skinite navlaku za sjedalicu).

3.  Iznad dječjih kolica podignite dječju sjedalicu u smje-
ru suprotnom od vožnje.

   UPOZORENJE! Nikada ne pokušavajte namjestiti 
dječju sjedalicu tako da je okrenuta u smjeru vožnje.

4.  Umetnite jezičce za pričvršćivanje 22  dječje sjedalice 
u proreze za pričvršćivanje na objema stranama 23 . 
Na objema stranama dječje sjedalice kontrolni prikazi  
25  moraju biti zeleni. 

   UPOZORENJE! Provjerite je li dječja sjedalica čvrsto 
pričvršćena za dječja kolica tako da ručku za noše-
nje 04  povučete prema gore.

Pridržavajte se uputa za uporabu dječjih kolica! 

Dječja sjedalica može se kao putni sustav upotrebljavati na svim postoljima 
dječjih kolica koja su odobrena za dječje sjedalice BRITAX/RÖMER.

 UPOZORENJE! Putni sustav nije prikladan...
 ...za transport više od jednog djeteta.
 ...za komercijalne namjene.
 ...u kombinaciji s drugim postoljima. 
 ...  kao zamjena za krevet ili kolijevku. Torbe za nošenje, dječja 

i sportska kolica smiju se upotrebljavati samo za transport.

 UPOZORENJE!  Uvijek vežite dijete za dječju sjedalicu sigurnosnim poja-
som i provjerite je li dječja sjedalica sigurno povezana s dječjim kolicima. Dječja 
kolica nikada ne smijete podizati niti gurati tako da držite za dječju sjedalicu. 
Zakočite dječja kolica prije nego postavljate ili skidate dječju sjedalicu.

Skidanje dječje sjedalice s dječjih kolica
1.  Zakočite kočnicu kao što je opisano u uputama za 

uporabu dječjih kolica.
2.  Provjerite je li ručka za nošenje 04  u gornjem položa-

ju A (vidi poglavlje 8.1. NAMJEŠTANJE RUČKE ZA 
NOŠENJE) 

3.  Povucite i držite sivu tipku za otključavanje 24 .
4.  Podižite dječju sjedalicu dok se jezičci za pričvršćiva-

nje 22  ne izvuku iz proreza za pričvšćivanje 23 .
   UPOZORENJE! Pritom čvrsto držite dječju sjedalicu.

5.  Skinite dječju sjedalicu s dječjih kolica. 

A

Slobodno nam se obratite za pitanja vezana uz korištenje:

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

T.: +49 (0) 8221 3670/-299
F.: +49 (0) 8221 3670-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Ujedinjeno Kraljevstvo
 

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com
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 Odvojite vremena za pažljivo čitanje ovih uputa i čuvajte ih u za to 
predviđenom pretincu 10  na dječjoj sjedalici tako da su uvijek dostupne! 
Ako prosljeđujete dječju sjedalicu trećim osobama, morate priložiti i upute!  

 OPASNOST! Za zaštitu vašeg djeteta:
•  U slučaju nesreće s udarom brzine veće od 10 km/h dječja sjedalica može se 

oštetiti bez vidljive štete. U takvom slučaju treba zamijeniti dječju sjedalicu. Propisno 
odložite proizvod u otpad.

•  U slučaju oštećenja temeljito provjerite dječju sjedalicu (npr. u slučaju pada na tlo).
•  Redovito provjeravajte ima li oštećenja na nekom od važnih dijelova. Utvrdite da svi 

mehanički dijelovi savršeno funkcioniraju.
• Dijelove dječje sjedalice ne smijete podmazivati ili uljiti.
•  Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u dječjoj sjedalici u vozilu.
•  Dijete uvijek vežite sigurnosnim pojasom za dječju sjedalicu. 
•  Nikad ne ostavljajte dijete bez nadzora u dječjoj sjedalici na povišenim površinama 

(npr. na komodi za previjanje, stolu, kauču). 
•  Zaštitite dječju sjedalicu od snažne izravne sunčeve svjetlosti (npr. prekrijte je laga-

nom krpom) dok nije u uporabi. Pod izravnim sunčevim utjecajem dječja sjedalica 
može se jako zagrijati. Dječja koža je osjetljiva i time bi se mogla ozlijediti.

•  Što je sigurnosni pojas čvršće stegnut na tijelu djeteta, to je veća sigurnost vašeg 
djeteta. Stoga izbjegavajte deblju odjeću ispod pojasa. 

•  Dječja sjedalica nije predviđena za dulje držanje djeteta. Poluležeći položaj u dječjoj 
sjedalici uvijek vrši opterećenje na kralježnicu vašeg djeteta. Zbog toga je dijete 
potrebno što češće vaditi iz dječje sjedalice i prekidati dulje vožnje u automobilu. 
Ne ostavljajte dijete izvan vozila da dugo leži u dječjoj sjedalici. 

•  Pobrinite se da su leđni nasloni automobilskih sjedala pravilno pričvršćeni (npr. 
preklopivi naslon na stražnjem sjedalu mora biti učvršćen).

•  Nikako nemojte pokušati svoje dijete osiguravati za vrijeme vožnje tako da ga držite 
na krilu i vežete pojasom.

 OPASNOST! Radi zaštite svih osoba u automobilu:
Pri naglom kočenju ili u slučaju nesreće neosigurani predmeti i osobe mogu ozlijediti 
ostale suputnike u automobilu. Stoga uvijek provjerite sljedeće:
•  svi teški ili predmeti oštrih rubova u automobilu (npr. na stražnjoj polici) moraju biti 

dobro osigurani.
• sve osobe u automobilu moraju biti vezane sigurnosnim pojasom.
•  dječja sjedalica u automobilu mora uvijek biti osigurana, čak i ako dijete nije u njoj.

 UPOZORENJE! Za zaštitu pri korištenju dječje sjedalice:
•  Radi izbjegavanja štete pazite da dječja sjedalica nije prikliještena između tvrdih 

predmeta (automobilska vrata, tračnice sjedala itd.).
•  Uvjerite se da se donji kraj pojasa nigdje ne može zaglaviti (npr. u vrata, pokretne 

stepenice itd.) jer tako dječja sjedalica može pasti.    
•  Čuvajte dječju sjedalicu na sigurnom mjestu kada nije u uporabi. Ne postavljajte 

teške predmete na sjedalo i ne stavljajte ga izravno pored izvora topline ili na izravnu 
sunčevu svjetlost.
 OPREZ! Radi zaštite automobila:

•  Određene navlake od osjetljivih materijala (npr. velura, kože itd.) mogu ostavljati 
tragove zbog korištenja dječjih sjedalica. Za najbolje očuvanje automobilskih navlaka 
preporučujemo korištenje podloge za dječju sjedalicu BRITAX RÖMER iz svoga 
programa za opremu.

STRANICA II

Ručku za nošenje 04  možete uglaviti u položajima A, B i C:
Položaji ručke za nošenje:
A – za prenošenje djeteta i vožnju u automobilu.
B – za polaganje djeteta u dječju sjedalicu.
C – za siguran položaj izvan automobila. 

Namještanje ručke za nošenje:
1.  Istodobno pritisnite i držite oba gumba 02  na ručki 

za nošenje 04 . 
2.  Zakrećite ručku za nošenje 04  dok pritišćete gum-

be 02  dok ručka ne dođe u željeni položaj. 
3.  Otpustite gumbe 02  i provjerite je li ručka za noše-

nje 04  ispravno uglavljena.  

8.1. NAMJEŠTANJE RUČKE ZA NOŠENJE 


