
UTILIZAREA ÎN AUTOVEHICULE4.
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Capăt centură09
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Adaptor 13

Cârlige pentru parasolar14

Îndepărtarea husei pentru scaun
1.  Îndepărtaţi parasolarul (a se vedea capitolul 8.5).
2.  Deschideţi închizătoarea centurii 08  (apăsarea tastei 

roşii).
3.  Desprindeţi capsele perniţelor pentru umeri 06 .
4.  Trageţi în sus partea de căptuşeală a tetierei 07  aflată 

sub centurile pentru umeri.
5.  Scoateţi husa de pe tetieră trăgând în partea de sus 01 .
6.  Desprindeţi tijele de plastic din jurul marginii scaunului 

pentru copil.
7.  Scoateţi capătul centurii 09  din husă.
8.  Îndepărtaţi husa.

 ►Ulterior husa poate fi spălată. Vă rugăm să respectaţi 
instrucţiunile de pe eticheta de spălare a husei.
 Înainte de spălare, îndepărtaţi elementul pentru spate al 

pernei pentru bebeluşi, acesta nu trebuie să fie spălat.
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ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE5.

Capete de închidere05

Compartiment pentru instrucţiuni10
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1.  Deşurubaţi complet SICT 26  în sensul acelor 
de ceasornic. 

2.  Desprindeţi centura diagonală 16  din suportul 
de centură albastru deschis 12 . 
 
 
 

3.  Deschideţi închizătoarea centurii autovehiculului 18  
şi scoateţi centura de la nivelul bazinului 17  din ghi-
dajele de centură albastru închis 03 . 

 ►Doar după aceasta poate fi scos scaunul pentru copil.  
 

 PERICOL! Scaunul pentru copil trebuie să fie întot-
deauna asigurat în autovehicul, chiar şi atunci când nu 
se transportă copilul.

ELIMINAREA CA DEŞEU:

Vă rugăm să respectaţi reglementările naţionale privind eliminarea 
deşeurilor.

Eliminarea ambalajului Container pentru cutii de carton

Husă pentru scaun Gunoi, utilizare termică

Piese din material plastic Corespunzător marcajului de pe containerul aferent

Piese metalice Container pentru metale

Benzi centură Container pentru poliester

Cataramă şi capete Gunoi

DEMONTARE:

Demontarea şi curăţarea sistemului de închidere a centurii
1.  Basculaţi scaunul pentru copil către spate.
2.  Împingeţi placa metalică 30 , cu care este fixat sistemul 

de închidere a centurii a scaunului pentru copil, lateral 
prin gaura centurii 31 .

3.  Introduceţi sistemul de închidere a centurii 08  cel puţin 
1 oră în apă caldă cu detergent. Clătiţi-l şi lăsaţi-l să se 
usuce.

Montarea sistemului de închidere a centurii:
1.  Împingeţi placa metalică 30  lateral de sus în jos prin gau-

ra centurii 31  în husă şi prin scaun. Respectaţi direcţia.
2.  Trageţi puternic de închizătoarea centurii 08   pentru 

a verifica fixarea.

Montarea husei
Pentru montarea husei, repetaţi etapele în ordine inversă.

08

30

31

Ne bucurăm că produsul nostru BABY-SAFE i-SIZE vă poate însoţi copilul în 
primele luni ale vieţii sale.
Pentru a vă putea proteja copilul în mod corespunzător, BABY-SAFE 
i-SIZE trebuie neapărat utilizat şi montat conform descrierilor din aceste 
instrucţiuni de utilizare! Înainte de prima utilizare a BABY-SAFE i-SIZE, 
citiţi cu atenţie instrucţiunile şi depozitaţi-le întotdeauna la în îndemână, 
în locul prevăzut pentru acestea de pe scaunul pentru copil.
În cazul în care aveţi întrebări suplimentare privind utilizarea, vă rugăm 
să ne contactaţi:

Instrucţiunile noastre utilizează următoarele simboluri prezentate: 

Simbol Cuvânt de avertizare Explicaţie

 PERICOL! Pericol de daune personale grave

 AVERTISMENT! Pericol de daune personale uşoare

 ATENŢIE! Pericol de daune materiale 

 SFAT! Indicaţii utile 

Instrucţiunile de manipulare, care urmează o ordine stabilită, sunt numerotate.
Exemplu: 
1. Apăsaţi butonul...  

16

17

Culorile ghidajului centurii
Pentru o mai bună diferenţiere, cele două centuri 
auto sunt reprezentate utilizând culori diferite. 
Centura diagonală 16  este albastru deschis, iar 
centura de la nivelul bazinului 17  este albastru 
închis. Culorile ghidajului centurii de la scaunul 
pentru copil respectă acelaşi model cromatic. 

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de utilizare a sistemelor de reţinere a copilului 
descrise în manualul de utilizare a autovehiculului dumneavoastră. 

Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de utilizare ale vehiculului dumneavoastră pentru a 
afla dacă scaunele de vehicul sunt aprobate în conformitate cu ECE R16, în vederea utilizării 
sistemelor de reţinere a copiilor.
 
Posibilităţi de utilizare BABY-SAFE i-SIZE: 

Scaun auto pentru 
copil BRITAX RÖMER

Poziţia scaunului în vehicul

i-Size Dacă nu este i-Size

BABY-SAFE i-SIZE 

În plus, puteţi utiliza BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² împreună cu BABY-SAFE i-SI-
ZE BASE/FLEX BASE (disponibile ca accesorii) ca produs aprobat i-Size. Acestea simplifică 
montarea/demontarea în vehicul. BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE oferă în plus posibilitatea de 
reglare a unghiului scaunului de copil. 
 
Puteţi utiliza scaunul dumneavoastră pentru copil astfel:

în direcţia de rulare nu

în direcţia opusă celei de rulare da

cu centură cu fixare în 2 puncte nu

cu centură cu fixare în 3 puncte1) da

pe locul pasagerului de lângă şofer da 2)

pe locurile exterioare de pe ban-
cheta din spate

da

pe scaunul central din spate 
(cu centura cu fixare în 3 puncte)

da 3) 
 
1) Centura trebuie să fie aprobată conform ECE R 16 (sau o normă echivalentă), de exemplu,  
să poată fi recunoscută după „E“-ul încercuit, „e“ de pe eticheta de verificare a centurii.
2) Airbag-ul frontal trebuie să fie dezactivat. Respectaţi indicaţiile din manualul autovehiculului.
3) Nu este posibilă utilizarea scaunului dacă este disponibilă numai o centură cu fixare în  
     2 puncte.

BABY-SAFE i-SIZE este destinat exclusiv protejării copilului dumneavoastră în 
vehicul. 

Scaune pentru copii 
BRITAX RÖMER

Verificare şi certificare  
conform ECE* R 129/00

Dimensiuni corporale Greutate corporală

BABY-SAFE i-SIZE 40 - 83 cm ≤ 13 kg

*ECE = norma europeană privind echipamentele de siguranţă
 
Scaunul de copil este conceput, verificat şi aprobat conform cerinţelor normei 
europene pentru dispozitivele de siguranţă pentru copii (ECE R129/00). 
Semnul distinctiv care atestă calitatea produsului E (într-un cerc) şi numărul de 
înregistrare se găsesc pe eticheta de aprobare de culoare portocalie (eticheta 
autocolantă de pe scaunul pentru copil).

 PERICOL!  Scaunul de copil nu trebuie să se utilizeze, conform capitolului 
„4. UTILIZAREA ÎN AUTOVEHICULE” împreună cu alte staţii de bază. 

 PERICOL!  Aprobarea expiră imediat ce modificaţi ceva la scaunul pentru 
copil. Modificările pot fi efectuate exclusiv de către producător. 
Prin modificări tehnice din proprie iniţiativă, funcţia de protecţie 
a scaunului poate fi redusă sau anulată complet. 
Nu efectuaţi niciun fel de modificări tehnice la scaunul pentru copil.

 AVERTISMENT!  BABY-SAFE i-SIZE trebuie să fie utilizat exclusiv pentru 
asigurarea copilului dumneavoastră în autovehicul. Acesta 
nu este compatibil în niciun caz ca scaun sau jucărie acasă.

 PERICOL!  Nu asiguraţi niciodată copilul sau scaunul pentru copil cu o 
centură cu fixare în 2 puncte. În situaţia în care copilul dumnea-
voastră este asigurat în scaunul pentru copil cu o centură cu 
fixare în 2 puncte, există riscul rănirii grave sau chiar al decesului 
în caz de accident.

PAGINA I

Vă rugăm să utilizaţi numai huse de schimb pentru scaun Britax/RÖMER originale, 
deoarece husa pentru scaun este parte integrantă a scaunului pentru copil şi 
îndeplineşte funcţii importante pentru asigurarea unei funcţionări ireproşabile. 
Husele de schimb pentru scaun sunt disponibile la distribuitorul dumneavoastră.
• Piesele din plastic pot fi curăţate cu apă cu săpun. Nu utilizaţi agenţi de curăţare 

duri (de exemplu, solvenţi).
 PERICOL! Este interzisă utilizarea scaunului pentru copil fără husă. 

Instrucţiuni de utilizare

www.britax.com
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≤ 13 kg
40 cm - 83 cm

DEMONTAREA/ELIMINAREA CA DEŞEURI6.

INTRODUCERE2. APROBARE3.

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PRODUSELOR1.

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

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

Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover 
Hampshire SP10 3UW
Regatul Unit

 
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.  Alegeţi o poziţie corespunzătoare în vehicul conform 
vederii de ansamblu din tabelul disponibil în capitolul 
4.UTLIZAREA ÎN VEHICUL.

2.  Poziţionaţi scaunul pentru copil în sensul invers 
direcţiei de deplasare (bebeluşul este orientat cu faţa 
către spatele maşinii) pe scaunul autovehiculului.

3.  Asiguraţi-vă că mânerul 04  se află în poziţia superi-
oară A.

4.  Trageţi în exterior centura de siguranţă şi treceţi-o 
peste scaunul pentru copil.

5.  Blocaţi capătul centurii în 29  închizătoarea centurii 
autovehiculului 18 .

6.  Aşezaţi centura de la nivelul bazinului 17  în ghidajele 
centurii 03  pe ambele laturi ale marginii scaunului 
pentru copil. Aveţi grijă ca centura de la nivelul bazi-
nului 17  să nu se răsucească.

7.  Întindeţi centura de la nivelul bazinului 17 , prin tensi-
onarea centurii în diagonală 16 .

8.  Trageţi centura diagonală 16  în spatele capătului 
superior al scaunului de copil, prin adaptor 13 .

9.  Prindeţi centura diagonală 16  în suportul de centură
12 . Aveţi grijă ca centura auto să nu se răsucească 
sau să se inverseze.

10. Strângeţi centura diagonală 16 .
  PERICOL! Asiguraţi-vă că închizătoarea centurii au-
tovehiculului 18  nu se află în ghidajul centurii 03  sau 
nu ajunge atât de mult în faţă încât să se afle înaintea 
(în direcţia de deplasare) ghidajului centurii 03 . Dacă 
centura auto se află 18  în ghidajele pentru centură 
03  sau în înaintea acestora 03 , aşezaţi scaunul 
pentru copil în alt loc. În cazul în care aveţi îndoieli 
privind montarea corectă a scaunului, vă rugăm să 
luaţi legătura cu distribuitorul dumneavoastră.

11. Deşurubaţi SICT 26  în sens anti-orar (pe partea cea 
mai apropiată uşii autovehiculului) până când se cre-
ează o distanţă de 5 mm faţă de uşa autovehiculului 
sau acesta este deşurubat la maxim.  
Deşurubarea SICT 26  are rolul de a oferi protecţie 
suplimentară la cădere în cazul răsturnării în lateral.

Înainte de a asigura scaunul pentru copil în autovehicul, trebuie să vă fi asigurat 
bebeluşul în scaun, în modul descris în capitolul 8.4. Se descrie PRINDEREA 
ÎN CURELE A COPILULUI. 

 PERICOL! Un airbag care este activat în dreptul scaunului pentru copil 
poate produce bebeluşului dumneavoastră răni foarte grave sau chiar decesul.
Nu utilizaţi scaunul pentru copil pe scaunele pasagerului din faţă cu airbag-ul 
frontal activat! Pentru scaunele cu airbag-uri laterale, vă rugăm să respectaţi 
instrucţiunile din manualul autovehiculului dumneavoastră.
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UTILIZARE8.

Utilizaţi perna suplimentară în cazul în care bebeluşul dumneavoastră este foar-
te mic. Dacă bebeluşul este mai mare, blocurile de spumă pot fi îndepărtate. 

Pentru montarea pernei suplimentare:
1.  Deschideţi închizătoarea centurii 08  (apăsarea 

tastei roşii). 
2.  Aşezaţi husa pentru scaun în scoică 19 . Piesa umplu-

tă cu blocuri de spumă trebuie să fie orientată în jos.
3.  Îndoiţi partea inferioară a pernei suplimentare sub 

centurile pentru umeri 07 . Asiguraţi-vă că perna 
suplimentară 19  este aşezată pe spătarul scaunului 
pentru copil.

8.2 UTILIZAREA PERNEI SUPLIMENTARE

8.3 ADAPTAREA ÎNĂLŢIMII CENTURILOR DE LA NIVELUL UMERILOR

Tetiera montată corespunzător 01  asigură protecţie optimă copilului dum-
neavoastră în scaun. Tetiera 01  trebuie să fie amplasată astfel încât fantele 
de ieşire ale centurilor pentru umeri 07  să se afle la o distanţă sigură de două 
degete (25 mm) sub înălţimea umerilor copilului dumneavoastră. 

Pentru a regla centurile pentru umeri:
1.  Deschideţi închizătoarea centurii 08  (apăsarea 

tastei roşii). 
2.  Deschideţi compartimentul pentru instrucţiuni 10  

de pe partea din spate a scaunului pentru copil. 
3.  Amplasaţi tetiera 01  în poziţia corectă prim apăsarea 

butonului de reglare a centurii pentru umeri 20  şi prin 
împingere. (Tetiera 01  trebuie să fie amplasată astfel 
încât fantele de ieşire ale centurilor pentru umeri 
07  să se afle la o distanţă sigură de două degete 
(25 mm) sub înălţimea umerilor copilului dumnea-
voastră.)

4.  Asiguraţi-vă că butonul de reglare al centurilor pen-
tru umeri 20  este fixat corespunzător.

5.  Închideţi compartimentul pentru instrucţiuni 10 .
Pentru slăbirea centurilor pentru umeri:
Apăsaţi pe tasta de reglare 21  şi scoateţi concomitent 
ambele centuri de la nivelul umerilor 07  prin partea 
frontală.   
Pentru strângerea centurilor pentru umeri:
Trageţi de capătul centurii 09 . Aveţi grijă să trageţi 
capătul centurii 09  în afară drept şi să nu trageţi în sus 
sau în jos.

8.4 PRINDEREA ÎN CURELE A BEBELUŞULUI
Dacă centura pentru umeri este fixată cât mai aproape ce corpul copilului 
dumneavoastră, fără a-l deranja, BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE oferă cel 
mai înalt grad de siguranţă posibil.  

Pentru prinderea în curele a bebeluşului dumneavoastră 
1.  Slăbiţi centurile pentru umeri 07  (conform descrierii 

din capitolul 8.3 ADAPTAREA ÎNĂLŢIMII CENTURI-
LOR PENTRU UMERI).

2.  Deschideţi închizătoarea centurii 08  (apăsarea 
tastei roşii). 

3.  Fixaţi centurile de la nivelul umerilor 07  peste umerii 
bebeluşului dumneavoastră.  

 AVERTISMENT! Nu răsuciţi sau inversaţi centu-
rile pentru umeri deoarece funcţia de protecţie va fi 
compromisă. 

4.  Apropiaţi cele două capete de închidere 05 .
5.  Blocaţi capetele de închidere 05  astfel încât să se 

audă un clic.
6.  Strângeţi centurile pentru umeri 07  până când aces-

tea ating corpul copilului dumneavoastră (conform 
descrierii din capitolul 8.3 ADAPTAREA ÎNĂLŢIMII 
CENTURILOR DE LA NIVELUL UMERILOR). 

 AVERTISMENT! Centurile de la nivelul şoldurilor 
trebuie să se afle cât mai jos posibil pe şoldurile copilului.

A

INSTALAREA ÎN AUTOVEHICULE 9.

 Înainte de orice călătorie cu autovehiculul verificaţi, pentru 
siguranţa copilului dumneavoastră, dacă ...

 ►scaunul pentru copil este fixat în sens invers direcţiei de deplasare,
 ►scaunul pentru copil se fixează pe locul pasagerului din dreapta numai 
dacă nu este expus niciunui airbag frontal,
 ►scaunul pentru copil este fixat cu o centură cu fixare în 3 puncte,
 ►centura de la nivelul bazinului trece prin ambele ghidaje ale centurii 03  
de la marginea scaunului pentru copil,
 ►centura diagonală 16  trece prin suportul pentru centură 12 ,
 ► închizătoarea centurii auto 18  nu se află în sau în faţa ghidajului centurii 03 ,
 ►centura autovehiculului este tensionată drept şi nu este răsucită,
 ►SICT 26  este instalat şi utilizat în mod corespunzător.

8.5 UTILIZAREA PARASOLARULUI
Parasolarul 28  protejează capul bebeluşului dumneavoastră de razele soarelui. 
Poate fi deschis şi închis foarte uşor prin acţionarea mânerului 04 . Dacă doriţi 
să îndepărtaţi sau să montaţi parasolarul 28 , procedaţi după cum urmează:

ÎNDEPĂRTAREA PARASOLARULUI 
1.  Îndepărtaţi parasolarul 28  de la capătul marginii 

scaunului. În acest scop, butoanele laterale trebuie 
să fie apăsate iar marginea elastică trebuie să fie 
îndepărtată.

2.  Desprindeţi buclele din material 15  de pe ambele 
părţi ale suportului din cârligele parasolarului 14 .

MOTAREA PARASOLARULUI 
1.  Prindeţi buclele din material 15 , în cârligele paraso-

larului 14 , pe partea stângă şi dreaptă a suportului.
2.  Trageţi marginea elastică peste capătul marginii 

scaunului. Fixaţi în lateral marginea elastică, cu aju-
torul butoanelor.

UTILIZAREA LA NIVELUL CĂRUCIOARELOR PENTRU COPII 10.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ7.

Montarea scaunului pentru copil pe un cărucior
1.  Blocaţi frâna după cum este descris în instrucţiunile 

căruciorului.
2.  Pregătiţi căruciorul conform descrierilor din instruc-

ţiunile căruciorului pentru sistemul  de transport 
(de exemplu, setaţi scaunul căruciorului sau scoateţi 
husa scaunului).

3.  Ridicaţi scaunul pentru copil peste cărucior în sensul 
opus direcţiei de mers.

   AVERTISMENT! Încercaţi să nu fixaţi niciodată sca-
unul pentru copil pe cărucior în direcţia de mers.

4.  Blocaţi capetele de fixare 22  ale scaunului pentru 
copil în fantele de fixare 23  de pe ambele părţi. 
Indicatoarele de control de pe scaunul pentru copil 
25  trebuie să aibă culoarea verde. 

   AVERTISMENT! Asiguraţi-vă că scaunul pentru 
copil este prins în siguranţă de cărucior trăgând 
de mâner 04  înspre partea superioară.

Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale căruciorului dumneavoastră! 

Scaunul pentru copil poate fi utilizat ca sistem de transport cu toate şasiurile 
cărucioarelor care sunt eliberate pentru scaune pentru copii BRITAX/RÖMER.

 AVERTISMENT!  Acest sistem de transport nu este adecvat...
 ... pentru transportul a mai mult de un copil.
 ... pentru utilizare în scopuri comerciale.
 ...în combinaţie cu alte şasiuri. 
 ...  ca înlocuitor pentru pat sau leagăn. Coşurile portbebe, landourile 

şi cărucioarele sport se utilizează numai pentru transportarea 
copiilor.

 AVERTISMENT!  Asiguraţi-vă întotdeauna copilul în scaun şi aveţi grijă ca 
scaunul să fie fixat în siguranţă la nivelul căruciorului. Nu ridicaţi sau împingeţi 
căruciorul ţinând de scaunul pentru copil. Blocaţi întotdeauna frâna înainte de 
montarea sau detaşarea de pe cărucior a scaunului pentru copli.

Îndepărtarea scaunului pentru copil din cărucior
1.  Blocaţi frâna după cum este descris în instrucţiunile 

căruciorului.
2.  Asiguraţi-vă că mânerul 04  se află în poziţia 

superioară A (a se vedea capitolul 8.1 REGLAREA 
MÂNERULUI) 

3.  Trageţi şi menţineţi apăsat butonul gri de deblocare 24 .
4.  Ridicaţi scaunul pentru copil până la desprinderea 

capetelor de fixare 22  din fantele de fixare 23 .
   AVERTISMENT! În timpul efectuării acestei acţiuni 
ţineţi bine scaunul pentru copil.

5.  Îndepărtaţi scaunul pentru copil de pe cărucior. 

A

În cazul în care aveţi întrebări suplimentare privind utilizarea, 
vă rugăm să ne contactaţi:

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

T.: +49 (0) 8221 3670-199/-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
Regatul Unit
 

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com
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 Vă rugăm să acordaţi suficient timp citirii cu atenţie a acestor instrucţi-
uni şi păstraţi-le la îndemână, în buzunarul de depozitare prevăzut în acest 
scop 10  pe scaunul pentru copil, pentru consultarea ulterioară! Instrucţi-
unile trebuie să însoţească scaunul pentru copil atunci când acesta este 
transmis terţilor!  

 PERICOL! Pentru protecţia copilului dumneavoastră:
•  În cazul unui accident cu o viteză de impact de peste 10 km/h, este posibil ca scau-

nul pentru copil să sufere anumite deteriorări, fără ca acestea să fie vizibile. În acest 
caz, scaunul pentru copil trebuie să fie înlocuit. Vă rugăm să îl depuneţi în mod 
corespunzător la deşeuri.

•  În cazul în care a suferit deteriorări, verificaţi temeinic scaunul pentru copil (de exem-
plu, dacă a căzut pe podea).

•  Verificaţi periodic toate componentele importante în vederea daunelor. Asiguraţi-vă 
că în special toate componentele mecanice se află în stare perfectă de funcţionare.

• Nu lubrifiaţi sau ungeţi niciodată piese ale scaunului pentru copil.
•  Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat în scaunul pentru copil în autovehicul.
•  Prindeţi întotdeauna copilul în scaunul de copil cu ajutorul centurilor. 
•  Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat în scaunul pentru copil amplasat 

pe suprafeţe înalte (de exemplu, pe masa de înfăşat, pe masă, pe canapea). 
•  Dacă scaunul pentru copil nu este utilizat, acesta trebuie să fie protejat de razele 

solare directe (prin acoperirea cu o pânză subţire, de exemplu). Scaunul pentru 
copil se poate încălzi foarte tare dacă este expus razelor directe ale soarelui. Pielea 
copilului este delicată şi poate fi rănită.

•  Cu cât este mai strânsă centura pe corpul copilului dumneavoastră, cu atât mai 
protejat este acesta. De aceea, copilul nu trebuie să poarte îmbrăcăminte groasă 
sub centură. 

•  Scaunul pentru copil nu este destinat unei şederi îndelungate a bebeluşului 
dumneavoastră în acesta. Poziţia semişezândă în scaunul pentru copil reprezintă 
întotdeauna o solicitare pentru coloana bebeluşului dumneavoastră. Ridicaţi bebelu-
şul din scaunul pentru copil cât mai des posibil şi faceţi pauze în timpul deplasărilor 
cu autovehiculul pe perioade lungi, în acest scop. În afara autovehiculului, nu lăsaţi 
bebeluşul să stea în scaunul pentru copil timp de o perioadă îndelungată. 

•  Fixaţi spătarele scaunelor (de exemplu, blocaţi banchetele rabatabile ale scaunelor 
din spate).

•  Nu încercaţi în nicio situaţie să asiguraţi un bebeluş în braţele dumneavoastră cu 
centura de siguranţă sau prin strângere.

 PERICOL! Pentru protecţia tuturor pasagerilor din vehicul:
În cazul unei frânări de urgenţă sau al unui accident, obiectele şi persoanele neasigu-
rate pot răni ceilalţi pasageri. Vă rugăm să acordaţi mereu atenţie ca...
•  în vehicul (de exemplu în portbagaj) toate obiectele grele sau cu margini ascuţite să 

fie asigurate.
• toate persoanele din vehicul să aibă centurile fixate.
•  scaunul pentru copil să fie întotdeauna asigurat chiar şi atunci când nu transportă 

copilul.
 AVERTISMENT! Pentru protecţie la utilizarea scaunului pentru copil:

•  Pentru a evita deteriorările, trebuie să aveţi grijă ca scaunul pentru copil să nu fie 
prins între obiecte dure (uşa autovehiculului, şinele pentru scaun etc.).

•  Asiguraţi-vă ca partea de jos a centurii să nu fie blocată (de exemplu, de uşi, scări 
rulante, etc.), deoarece scaunul pentru copil se poate răsturna.    

•  Atunci când nu este utilizat, păstraţi scaunul pentru copil într-un loc sigur. Nu aşezaţi 
obiecte grele pe scaun şi nu aşezaţi scaunul direct în apropierea surselor de căldură 
sau în lumina directă a soarelui.
 ATENŢIE! Pentru protecţia autovehiculului dumneavoastră:

•  Anumite huse ale scaunelor auto, care sunt confecţionate din materiale mai delicate 
(de exemplu, velur, piele etc.) pot prezenta urme de uzură după utilizarea scaunului 
pentru copil. Pentru protecţia optimă a huselor scaunelor auto, vă recomandăm uti-
lizarea suportului scaunului pentru copil BRITAX RÖMER, care este inclus în gama 
noastră de accesorii.

PAGINA II

Mânerul poate fi blocat 04  în trei poziţii, A, B şi C:
Poziţiile mânerului:
A - Pentru susţinerea şi transportul în autovehicul.
B - Pentru aşezarea bebeluşului dumneavoastră.
C - Pentru o poziţie stabilă în exteriorul automobilului. 

Pentru reglarea mânerului:
1.  Apăsaţi concomitent ambele butoane 02  de la 

nivelul mânerului 04 . 
2.  Pivotaţi mânerul 04  în timp ce butoanele 02  sunt 

apăsate, până când acesta se află în poziţia dorită. 
3.  Eliberaţi tastele 02  şi aveţi în vedere ca mânerul 04  

să fie fixat corespunzător.  

8.1 REGLAREA MÂNERULUI 


