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1. Par šo dokumentāciju
 BRĪDINĀJUMS! Šī lietošanas instrukcija ir izstrādāju-

ma sastāvdaļa un padara iespējamu drošu izstrādājuma 
lietošanu. Neievērošanas gadījumā var tikt gūtas smagas 
vai nāvējošas traumas. Ja jums ir radušās kādas neskaid-
rības, nelietojiet izstrādājumu un nekavējoties sazinieties 
ar specializēto mazumtirgotāju.

 ► Izlasiet lietošanas instrukciju.
 ► Saglabājiet instrukciju turpmākām uzziņām.
 ► Nododot izstrādājumu lietošanā trešajām personām, pievienojiet tam arī 
lietošanas instrukciju.

Kontaktinformācija
Ja jums ir radušies jautājumi, sazinieties ar mums.

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. Izstrādājuma apraksts

01  Aizsargrāmis 11  Balsta kājas pogas
02  Regulēšanas poga 12  Balsta kāja
03  Auduma cilpa 13  Sarkans sasvēršanas indikators
04  ISOFIX fiksācijas sviras 14  Atbloķēšanas poga
05  Sarkana nofiksēšanas poga 15  Instrukcijas uzglabāšanas nodalījums
06  Atvienošanas poga 16  Sarkans pagriešanas indikators
07  Ievietošanas vadotnes 17  Grozāmpoga
08  ISOFIX stiprinājuma aptvere 18  Pagriežama plāksne
09  Sarkans atbalsta indikators 19  Slīpuma regulēšanas poga
10  Baterijas pārsegs

Iekāpšanas un izkāpšanas funkcija
Šīs funkcijas atvieglo iekāpšanu un izkāpšanu. Izmantojiet šo funkciju vienīgi 
tad, kad transportlīdzeklis ir novietots stāvvietā.

Lietošana 1  

 ► Nospiediet spiedpogu.

 ► Pagrieziet sēdekļa moduli.

 ► Piesprādzējiet bērnu vai izceliet to no autosēdeklīša atbilstoši sēdekļa 
moduļa lietošanas instrukcijas norādēm.

 ► Pagrieziet sēdekļa moduli atpakaļ.

 ªPagriežamā plāksne dzirdami nofiksējas.

 ªSarkanais pagriešanas indikators vairs nav redzams.

 ► Pārbaudiet, vai pagriežamā plāksne ir nofiksējusies. Pamēģiniet pagriezt 
sēdekļa moduli. Ja sēdekļa moduli vairs nav iespējams pagriezt, pagrieža-
mā plāksne ir drošā veidā nofiksēta.

Braukšanas virziens
Bāzes modulis nodrošina sēdekļa moduļa nofiksēšanu pretēji transportlīdzekļa 
braukšanas virzienam (A) vai braukšanas virzienā (B). Nofiksēšanu braukšanas 
virzienā (B) drīkst veikt tikai sēdekļa moduļiem DUALFIX iSENSE un DUALFIX 
3 i-SIZE. Lai šos sēdekļa moduļus izmantotu braukšanas virzienā, jāatbloķē 
pagriešanas bloķētājs. Tas atrodas bāzes moduļa apakšpusē. 

Pagriešanas bloķētāja atbloķēšana 2  
 ► Pārbīdiet bīdni uz vidu.

 ªPagriežamo plāksni iespējams pagriezt par 360°.

Lietošana 3  
 ► Nospiediet spiedpogu.

 ► Pagrieziet sēdekļa moduli vēlamajā virzienā.

 BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet BABY-SAFE iSENSE un BABY-SAFE 3 i-SIZE 
vienīgi pretēji braukšanas virzienam.

 BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet DUALFIX iSENSE un DUALFIX 3 i-SIZE pretēji 
braukšanas virzienam vai no 15 mēnešu vecuma braukšanas virzienā.

 ªPagriežamā plāksne dzirdami nofiksējas.

 ªSarkanais pagriešanas indikators vairs nav redzams.

 ► Pārbaudiet, vai pagriežamā plāksne ir nofiksējusies.

 ) Ja sēdekļa moduli vairs nav iespējams pagriezt, pagriežamā plāksne ir 
drošā veidā nofiksēta.

Akustiskā atbalsta sistēma 4  
Balsta kājā uzstādītie sensori atvieglo pareizu montāžu. Sensori pārbauda, 
vai balsta kāja ir līdz galam atlocīta, pietiekamā garumā izbīdīta un atrodas uz 
transportlīdzekļa grīdas.

Akustiskās atbalsta sistēmas aktivēšana
 ) Nepieciešams tikai pirms pirmās lietošanas reizes.
 ► Noņemiet plēvi.

 ªAtskan akustisks kontrolsignāls.

 UZMANĪBU! Regulāri pārbaudiet bateriju. Ja signāls neatskan, tas var 
nozīmēt, ka baterija ir tukša.

Baterijas nomaiņa 5  
 ► Atskrūvējiet skrūvi.

 ► Turiet pārsegu nospiestu uz leju un atbīdiet to nost.

 BRĪDINĀJUMS! Izņemiet ar skrūvi nostiprināto bateriju un utilizējiet to 
atbilstīgi norādēm, kas sniegtas nodaļā „Utilizēšana“, skatiet 2. lpp. Glabājiet 
bateriju bērniem nepieejamā vietā. Izmantojiet vienīgi RC 2032 tipa bateriju. 
Ņemiet vērā polu novietojumu. Nekad neizmantojiet bateriju, ja pamanāt, ka tā 
nav hermētiski noslēgta vai tajā ir vaļā atplīsušas vietas. Nepakļaujiet bateriju 
liela karstuma vai uguns liesmu iedarbībai, jo tā var sprāgt vai eksplodēt. 
Neizmantojiet bateriju, kas paredzēta atkārtotai uzlādei. Ievērojiet uz baterijas 
iepakojuma sniegtos drošības norādījumus.

 ► Aizveriet pārsegu.

 ► Nostipriniet skrūvi.

3. Izmantošanas mērķis 6  
Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstoši Eiropas stan-
dartā par bērnu ierobežotājsistēmām UN ECE R129/03 ietvertajām prasībām.

FLEX BASE iSENSE ir bāzes modulis. Tas paredzēts vienīgi kāda no tālāk 
norādītajiem sēdekļa moduļiem nostiprināšanai transportlīdzeklī. Citu izstrādā-
jumu izmantošana kopā ar šo bāzes moduli ir aizliegta.

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

Atpakaļvērsts Nekad nelietojiet izstrā-
dājumu priekšupvērstā 

virzienā.Auguma garums 40 - 83 cm

Ķermeņa svars maks. 13 kg

DUALFIX iSENSE & DUALFIX 3 i-SIZE:

Atpakaļvērsts Priekšupvērsts

Auguma garums 61 - 105 cm 76 - 105 cm

Ķermeņa svars maks. 18 kg

4. Drošības norādījumi
Traumu risks, ja bērna autosēdeklītis ir bojāts
Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas pārsniedz 
10 km/h, bāzes modulis un sēdekļa modulis var tikt bojāti, lai gan bojājumi var 
nebūt acīmredzami. Šādi nākamā satiksmes negadījuma brīdī var tikt gūtas 
smagas traumas.

 ► Ja ir noticis satiksmes negadījums, izstrādājums ir jānomaina.
 ► Nododiet bojāto izstrādājumu pārbaudei (arī tad, ja tas ir nokritis uz zemes).
 ► Regulāri pārbaudiet, vai neviena no svarīgajām izstrādājuma daļām nav bojāta. 
 ► Pārliecinieties, ka visas mehāniskās daļas ir pilnīgā tehniskā kārtībā.
 ► Šīs izstrādājuma daļas nekad neeļļojiet vai neieziediet ar smērvielu.
 ► Bojāto izstrādājumu atbilstoši noteikumiem utilizējiet.

Apdegumu risks, ko rada karstas detaļas
Izstrādājuma daļas saules staru iedarbības rezultātā var sakarst. Bērna āda ir 
jutīga, un sakarsušās izstrādājuma daļas to var savainot.

 ► Aizsargājiet izstrādājumu no intensīviem saules stariem, kamēr tas netiek 
izmantots.

Traumu risks nepareizas uzstādīšanas dēļ
Izstrādājumu uzstādot vai izmantojot citādi, nekā tas ir aprakstīts lietošanas 
instrukcijā, var tikt gūtas smagas vai nāvējošas traumas.

 ► Izmantojiet to vienīgi uz transportlīdzekļa sēdekļa, kas ir vērsts braukšanas 
virzienā.

 ► Ievērojiet un sekojiet norādēm, kas sniegtas transportlīdzekļa lietotāja 
rokasgrāmatā.

Traumu risks, ko rada priekšējais drošības spilvens
Drošības spilveni ir paredzēti pieaugušo noturēšanai. Ja bērna autosēdeklītis ir 
novietots pārāk tuvu pie priekšējā drošības spilvena, var tikt gūtas vieglas līdz 
smagas traumas.

 ► Izstrādājumu izmantojot atpakaļvērstā virzienā, deaktivējiet priekšējo drošī-
bas spilvenu.

 ► Bērna autosēdeklīti uzstādot uz priekšējā pasažiera sēdekļa, priekšējā 
pasažiera sēdekli var pārbīdīt uz aizmuguri.

 ► Bērna autosēdeklīti uzstādot otrajā vai trešajā sēdekļu rindā, jāpārbīda uz 
priekšu attiecīgais priekšējais sēdeklis.

 ► Ievērojiet un sekojiet norādēm, kas sniegtas transportlīdzekļa lietotāja 
rokasgrāmatā.

Traumu risks izstrādājuma lietošanas laikā
Transportlīdzeklī īsā laikā var paaugstināties temperatūra, radot bīstamību. 
Turklāt izkāpšana no transportlīdzekļa brauktuves pusē var būt bīstama.

 ► Nekad neatstājiet bērnu transportlīdzeklī bez uzraudzības.
 ► Sēdekļa moduli nostipriniet transportlīdzeklī vai izņemiet no tā vienīgi, 
atrodoties ietves pusē.

 ► Lūdziet bērnu iekāpt autosēdeklītī vai izkāpt no tā vienīgi no ietves puses.
 ► Ilgstošu braucienu laikā regulāri apstājieties, lai bērns varētu izskrieties un 
parotaļāties.

Traumu risks nenostiprinātu priekšmetu dēļ
Nenostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki ārkārtas bremzēšanas vai 
satiksmes negadījuma laikā var savainot pārējos transportlīdzekļa pasažierus. 

 ► Nekad nenostipriniet bērnu, turot viņu vienkārši sev klēpī.
 ► Nofiksējiet transportlīdzekļa sēdekļu atzveltnes (piem., nofiksējiet uz priek-
šu nolaižamos aizmugurējo sēdekļu rindu).

 ► Transportlīdzeklī (piem., uz aizmugurējā plaukta) nostipriniet visus smagos 
priekšmetus vai priekšmetus, kuriem ir asas šķautnes.

 ► Nenovietojiet nevienu priekšmetu kāju nodalījumā.
 ► Nodrošiniet, ka visi cilvēki transportlīdzeklī ir piesprādzējušies.
 ► Nodrošiniet, ka izstrādājums transportlīdzeklī vienmēr ir nostiprināts 
(arī tad, ja transportlīdzeklī netiek pārvadāts bērns).
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5. Izmantošana transportlīdzeklī
Bāzes moduļa nostiprināšana
1. Piemērotas sēdvietas izvēle

 BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet un sekojiet transportlīdzekļa lietošanas instrukci-
jā sniegtajām norādēm.

 ) Tam piemēroti ir transportlīdzekļa sēdekļi ar i-Size sertifikātu.

 ) Piemēroti ir transportlīdzekļa sēdekļi ar ISOFIX stiprinājuma aptveri, kuru 
ražotājs ir pārbaudījis un apstiprinājis. Tie ir norādīti mūsu izveidotajā mo-
deļu sarakstā, kas ir pieejams vietnē www.britax-roemer.com 

 ) Izmantot atļauts vienīgi braukšanas virzienā vērstus transportlīdzekļa sēdekļus.

2. Bāzes moduļa pozicionēšana 7  
 ► Atlokiet balsta kāju.

 ► Novietojiet bāzes moduli uz transportlīdzekļa sēdekļa.

3. Noregulējiet aizsargrāmi 8  
 ► Turiet nospiestu regulēšanas pogu.

 ► Pielāgojiet aizsargrāmi transportlīdzekļa sēdekļa muguras atzveltnei.

 ► Atlaidiet regulēšanas pogu.

 ªAizsargrāmis dzirdami nofiksējas.

 ► Pārbaudiet, vai aizsargrāmis ir drošā veidā nofiksējies.

 ) Ja aizsargrāmi vairs nav iespējams pārregulēt, tas ir drošā veidā nofiksēts.

4. ISOFIX pārbaude 9  
 ► Pārbaudiet, vai ISOFIX fiksācijas sviras ir atvērtas.

 ) ISOFIX fiksācijas sviras ir atvērtas tad, ja nav redzams zaļas krāsas virsma.

 ► Ja ISOFIX fiksācijas sviras ir aizvērtas, spiediet vienu pret otru nofiksēšanas 
pogu un atvienošanas pogu.

5. ISOFIX nostiprināšana 10  
 ► Piestipriniet ievietošanas vadotnes.

 ) Ievietošanas vadotnes atvieglo izstrādājuma ISOFIX fiksācijas sviru savie-
nošanu ar transportlīdzekļa ISOFIX stiprinājuma aptverēm.

 ► Pavelciet aiz pelēkās auduma cilpas.

 ª ISOFIX fiksācijas sviras ir līdz galam izvilktas ārā.

 ► Abas ISOFIX fiksācijas sviras iebīdiet ievietošanas vadotnēs un savienojiet 
ar ISOFIX stiprinājuma aptverēm.

 ª ISOFIX fiksācijas sviras dzirdami nofiksējas.

 ªZaļā virsma ir redzama uz abām ISOFIX fiksācijas svirām.

 ª ISOFIX ir savienots.

 ► Bāzes moduli, cik tālu iespējams, spiediet pret transportlīdzekļa sēdekļa 
muguras atzveltni.

Mugurkaula savainošanas risks
Zīdaiņu autosēdeklītis nav paredzēts tam, lai bērns tajā uzturētos ilgstoši. Pus-
guļus pozīcija zīdaiņu sēdeklītī vienmēr rada slodzi zīdaiņa mugurkaulam. 

 ► Garāku pārbraucienu laikā ik pa laikam apstājieties.
 ► Izņemiet zīdaini no autosēdeklīša, cik bieži iespējams.
 ► Izņemot zīdaiņu autosēdeklīti no transportlīdzekļa, izņemiet zīdaini no sēdeklīša.

Traumu risks, bērnam neesot piesprādzētam ar drošības jostu
Ja bērns mēģina atvērt transportlīdzekļa drošības jostas fiksatoru, pastāv 
risks, ka, transportlīdzeklim veicot ārkārtas bremzēšanu vai notiekot satiksmes 
negadījumam, tiek gūtas smagas vai nāvējošas traumas.

 ► Tiklīdz tas ir iespējams, drošā veidā apturiet transportlīdzekli. 
 ► Nodrošiniet to, ka bērna autosēdeklītis tiek pareizi nostiprināts.
 ► Nodrošiniet to, ka bērns tiek pareizi piesprādzēts.
 ► Izskaidrojiet bērnam iespējamās sekas un riskus.

Novērsiet bojājumu rašanos izstrādājumā
 ► Nekad nelietojiet — arī izmēģināšanas nolūkā — brīvi stāvošu sēdeklīti.
 ► Izstrādājums nav rotaļlieta.
 ► Raugieties, lai izstrādājums netiktu saspiests starp cietiem priekšmetiem 
(automašīnas durvīs, starp sēdekļa sliedēm utt.).

 ► Sargājiet izstrādājumu no: mitruma, slapjuma, šķidrumiem, putekļiem un 
sāls miglas.

 ► Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.

Traumu risks, veicot izstrādājumā neatļautas modifikācijas
Sertifikāts vairs nav spēkā, ja izstrādājumā esat veicis patvaļīgas izmaiņas. 
Izmaiņas drīkst veikt vienīgi ražotājs. Uzlīmes uz izstrādājuma ir svarīga izstrā-
dājuma sastāvdaļa.

 ► Neveiciet nekādas izmaiņas.

 ► Nenoņemiet uzlīmes.

kā izvairīties no bojājumu rašanās izstrādājumā
 ► Jutīgi autosēdeklīša pārvalki var tikt bojāti.
 ► Izmantojiet BRITAX RÖMER bērnu autosēdeklīša paliktni. To iespējams 
iegādāties atsevišķi.

6. ISOFIX nostiprinājuma pārbaude 11  
 ► Pārbaudiet, vai ISOFIX fiksācijas sviras abās pusēs ir savienotas ar ISOFIX 
stiprinājuma aptverēm. Pavelciet bāzes moduli. Ja neatvienojas neviena 
no ISOFIX stiprinājuma svirām, abas sviras ir drošā veidā savienotas ar 
transportlīdzekli.

 ªZaļā virsma ir redzama uz abām ISOFIX fiksācijas svirām.

 ª ISOFIX ir savienots.

7. Balsta kājas regulēšana 12  
 ► Pārliecinieties, ka darbojas akustiskā atbalsta sistēma. Ja akustiskais kontrol-
signāls nav dzirdams, pārbaudiet baterijas uzlādes līmeni. Vajadzības gadīju-
mā nomainiet bateriju. Skatiet nodaļu „Akustiskā atbalsta sistēma“ 1. lpp.

 ► Līdz galam atlieciet balsta kāju nost no bāzes moduļa.

 ªBalsta kāja dzirdami nofiksējas.

 ªSarkanais sasvēršanas indikators vairs nav redzams.

 ► Turiet abas balsta kājas pogas nospiestas.

 ► Izbīdiet balsta kāju, līdz tā skar transportlīdzekļa grīdu.

 BRĪDINĀJUMS! Nekad nelieciet balsta kājai apakšā nekādus priekšmetus.

 ªSarkanais atbalsta indikators vairs nav redzams.

 ªAkustiskais kontrolsignāls vairs nav dzirdams.

 ªBāzes moduļa apakšpuse pieguļ transportlīdzekļa sēdekļa virsmai.

Sēdekļa moduļa nostiprināšana uz bāzes 
moduļa

1. Moduļa nostiprināšana 13  

 BRĪDINĀJUMS! Sēdekļa moduļus BABY-SAFE iSENSE un BABY-SAFE 3 i-SIZE 
neizmantojiet priekšupvērstā stāvoklī.

 BRĪDINĀJUMS! Izstrādājumu izmantojot atpakaļvērstā virzienā, deaktivē-
jiet priekšējo drošības spilvenu.

 ► Pārliecinieties, ka uz bāzes moduļa neatrodas neviens svešķermenis.

 ► Izmantojot zīdaiņu autosēdeklīti, pārliecinieties, ka pārnēsāšanas rokturis 
atrodas augšējā pozīcijā A un zīdainis autosēdeklītī ir piesprādzēts.

 ► Ņemiet vērā pagriežamās plāksnes novietojumu uz bāzes moduļa.

 ) Katru no sēdekļa moduļiem ar pagriežamo plāksni iespējams savienot tikai 
noteiktā virzienā. Sēdekļa moduļa aizmugurei jābūt vērstai pret atbloķēša-
nas pogu.

 ► Nofiksējiet sēdekļa moduli uz bāzes moduļa.

 ªSēdekļa modulis dzirdami nofiksējas.

 ► Pārbaudiet, vai sēdekļa modulis ir drošā veidā nofiksēts.

 ) Pamēģiniet sēdekļa moduli pacelt. Ja sēdekļa modulis neatvienojas no 
bāzes moduļa, sēdekļa modulis ir drošā veidā nofiksēts.

2. Slīpuma leņķa regulēšana 14

Šis bāzes modulis sniedz iespēju noregulēt sēdekļa moduļa slīpuma leņķi. 
Pateicoties tam, iespējams kompensēt atšķirīgus transportlīdzekļa sēdekļu 
leņķus.

 ) Kombinācijā ar sēdekļa moduļiem DUALFIX iSENSE un DUALFIX 3 i-SIZE 
spēkā ir šāds nosacījums: uz noteiktiem transportlīdzekļa sēdekļiem nevar 
iestatīt visus iespējamos slīpuma leņķus.

 ► Turiet nospiestu slīpuma regulēšanas pogu.

 ► Sasveriet sēdekļa moduli vēlamajā slīpumā.

 ► Atlaidiet slīpuma regulēšanas pogu.

 ªSēdeklītis dzirdami nofiksējas izvēlētajā pozīcijā.

 ► Pārbaudiet, vai slīpuma regulēšanas funkcija ir drošā veidā nofiksēta.

 ) Ja sēdekļa moduli vairs nav iespējams sasvērt, slīpuma regulēšanas funkci-
ja drošā veidā ir nofiksēta.

Pārbaudes pirms katras lietošanas
 □ Zaļā virsma ir redzama uz abām ISOFIX fiksācijas svirām.

 □ Sarkanais sasvēršanas indikators nav redzams.

 □ Sarkanais atbalsta indikators nav redzams.

 □ Balsta kāja atrodas tieši uz grīdas.

 □ Akustiskais kontrolsignāls nav dzirdams.

 □ Bāzes moduļa apakšpuse pieguļ transportlīdzekļa sēdekļa virsmai.

 □ Sarkanais pagriešanas indikators nav redzams.

 □ Sēdekļa modulis drošā veidā ir nostiprināts uz bāzes moduļa.

 □ Plecu jostas ir pareizi noregulētas.

 □ Bērns ir pareizi piesprādzēts.
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Ņemt vērā papildus, izmantojot zīdaiņu autosēdeklīti

 □ Zīdaiņu autosēdeklītis ir nostiprināts pretēji braukšanas virzienam.

 □ Ja transportlīdzeklī ir pieejams drošības spilvens, tas ir deaktivēts.

 □ Pārnēsāšanas rokturis atrodas augšējā pozīcijā A.

Sēdekļa moduļa atvienošana no bāzes 
moduļa 15  

 ► Izmantojot zīdaiņu autosēdeklīti, pārliecinieties, ka pārnēsāšanas rokturis 
atrodas augšējā pozīcijā A un zīdainis autosēdeklītī ir piesprādzēts.

 ► Nospiediet atbloķēšanas pogu.

 ► Pieturiet sēdekļa moduli un paceliet to.

 ► Izņemiet sēdekļa moduli no transportlīdzekļa.

Bāzes moduļa atvienošana 16  
 ► Pie abām ISOFIX fiksācijas svirām vienu pret otru spiediet nofiksēšanas 
pogu un atvienošanas pogu.

 ªFiksācijas sviras ir atvienotas.

 ► Iebīdiet ISOFIX fiksācijas sviras bāzes modulī.

 ► Izņemiet bāzes moduli no transportlīdzekļa.

6. Tīrīšana un kopšana
 ► Plastmasas detaļu tīrīšanai izmantojiet ziepjūdeni.

 ► Neizmantojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, šķīdinātājus).

7. Izstrādājuma uzglabāšana 
lietošanas starplaikos
Ja izstrādājumu ilgāku laiku nelietosiet, ņemiet vērā tālāk sniegto informāciju.

 ► Uzglabājiet izstrādājumu drošā un sausā vietā.

 ► Ievērojiet uzglabāšanas temperatūras amplitūdā no 20 līdz 25 C°. 

 ► Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.

 ► Neuzglabājiet izstrādājumu blakus siltuma avotiem vai tiešos saules staros.

 ► Deaktivējiet akustisko atbalsta sistēmu.

 ► Pielieciet balsta kāju.

 ► Novietojiet bāzes moduli horizontālā stāvoklī.

8. Utilizēšana
Lūdzu, ievērojiet jūsu valstī piemērojamos noteikumus par utilizāciju.

Iepakojums Konteiners kartonam

Autosēdeklīša 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

Baterija Konteiners baterijām


