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BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

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  Augšējā poga 08  Plecu jostas

02  USB-C uzlādes pieslēgvieta 09  Regulēšanas poga

03  Apakšējā poga 10  Jostas fiksators (sarkana poga)

04  Sarkana gaismas diode 11  Regulēšanas josta

05  Atvienošanas poga 12  Fiksatora mēlītes

06  Galvas balsts 13  Vadības elements

07  Plecu polsteri 14  Nodalījums

Plecu jostas un galvas balsts
Pareizi noregulēts galvas balsts bērnam nodrošina optimālu aizsardzību auto-
sēdeklītī. Galvas balsts ir pareizi noregulēts, ja plecu jostas virzās horizontāli 
vai nedaudz virs bērna pleciem.

Plecu jostu atlaišana 1

 Turiet nospiestu regulēšanas pogu.

 Velciet abas plecu jostas uz priekšu.

 Nevelciet plecu polsterus.

 Atlaidiet regulēšanas pogu.

Plecu jostu regulēšana 2

 Turiet nospiestu galvas balsta atvienošanas pogu.
 Pārbīdiet galvas balstu līdz pareizajam plecu jostas augstumam.
 Atlaidiet atvienošanas pogu.

 Galvas balsts dzirdami nofiksējas.

 Spiediet galvas balstu lejup, lai pārbaudītu nofiksēšanos.

 Plecu jostas virzās horizontāli vai nedaudz virs bērna pleciem. 3

Plecu jostu nospriegošana 4

 Regulēšanas jostu taisnā virzienā velciet uz āru.

 Nevelciet regulēšanas jostu augšup vai lejup.

Bērna piesprādzēšana 
 Nostipriniet sēdekļa moduli uz bāzes moduļa FLEX BASE iSENSE. Skatiet 
FLEX BASE iSENSE lietošanas instrukciju. 5

 Atlaidiet plecu jostas. Skatiet nodaļu „Plecu jostas un galvas balsts“ 1. lpp. 1

 Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu jostas fiksatoru. 6

 Jostas fiksatoru virzienā uz priekšu apvērsiet otrādi.

 Ielieciet bērnu autosēdeklītī.

 Ja iespējams, nodrošiniet, ka bērnam zem drošības jostas nav biezas 
apģērba kārtas.

 Virziet plecu jostas pāri bērna pleciem.

 BRĪDINĀJUMS! Pārbaudiet, vai plecu jostas nav sagriezušās vai samainī-
tas vietām.

 Savirziet abas fiksatora mēlītes kopā. 7

 Nofiksējiet fiksatora mēlītes jostas fiksatorā.

 Fiksatora mēlītes dzirdami nofiksējas.

 Regulēšanas jostu taisnā virzienā velciet uz āru. 4

 Nevelciet regulēšanas jostu augšup vai lejup.

 Plecu jostas cieši pieguļ bērna ķermenim.

 BRĪDINĀJUMS! Nodrošiniet, lai iegurņa jostas virzītos maksimāli zemu pāri 
bērna cirkšņiem.

Bērna atsprādzēšana 8

 Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu jostas fiksatoru. 

 Izņemiet bērnu no sēdeklīša.

Akumulatora uzlāde 9
 Pieejams tikai modelim DUALFIX iSENSE.

 BRĪDINĀJUMS! Sprādziena un ķīmisko apdegumu risks. Nelietpratīga 
lietošana var izraisīt bojājumus akumulatorā. 

 Neiegremdējiet akumulatoru ūdenī.
 Sargājiet akumulatoru no uguns.
 Sargājiet akumulatoru no liela karstuma. Ievērojiet ieteikto lietošanas un 
uzglabāšanas temperatūru.

 Nekad neizņemiet, nepārveidojiet vai nenomainiet akumulatoru. Tas var 
eksplodēt vai no tā var izplūst indīgas gāzes.

 Ja akumulators ir bojāts, tajā ir manāmas deformēšanās pazīmes vai plai-
sas, neizņemiet un nepārveidojiet tā uzbūvi.

 Ja akumulators zaudē elektrošķidrumu, izvairieties no jebkādas saskares 
ar šo īpaši korozīvo šķidrumu. Ja šķidrums iekļūst acīs vai nokļūst uz ādas, 
konsultējieties ar ārstu.

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Pirmā uzlā-
de iespējo gaismas funkcijas. Akumulatora uzlādei izmantojiet klāt pievienoto 
uzlādes kabeli. Tas nodrošinās norādīto akumulatora kalpošanas laiku. Lādējiet 
akumulatoru tikai apkārtējās vides temperatūrā no +10 līdz +40° C. Neievieto-
jiet lādēšanas ligzdā svešķermeņus. Akumulatora minimālais kalpošanas laiks 
ir 500 uzlādes cikli.

 Pievienojiet uzlādes kabeli pie vienas no abām USB-C uzlādes pieslēgvietām.

 Pie katra vadības elementa atrodas viena USB-C uzlādes pieslēgvieta.

 BRĪDINĀJUMS! Nožņaugšanas risks. Nevirziet uzlādes kabeli pāri bērna 
autosēdeklītim. Virziet uzlādes kabeli prom no bērna autosēdeklīša. 

 Pievienojiet uzlādes kabeli pie 5V USB adaptera.

 Ja sarkanā gaismas diode deg bez pārtraukuma, notiek akumulators uzlāde.

 Kad sarkanā gaismas diode vairs nedeg, akumulators ir pilnībā uzlādēts.

 Atvienojiet uzlādes kabeli un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā (piemē-
ram, cimdu nodalījumā).

 Uzlādējiet akumulatoru vēlreiz, tiklīdz tā uzlādes līmenis zems.

 Jūs varat uzlādes līmeni pārbaudīt. Nospiediet jebkuru pogu. Ja sarkanā gais-
mas diode lēni iemirgojas trīs reizes, akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

 Uzlādes laikā ir iespējams izmantot iekšpuses apgaismojuma funkciju.

Iekšpuses apgaismojums
 Pieejams tikai modelim DUALFIX iSENSE.

 BABY-SAFE iSENSE lietošana atšķiras no DUALFIX iSENSE lietošanas.

Iekšējo apgaismojumu var manuāli regulēt gan ar kreisā, gan ar labā vadības 
elementa palīdzību. Turklāt iespējams aktivēt arī izslēgšanos ar laika aizturi. 
Šajā gadījumā gaisma pēc dažām sekundēm automātiski izslēdzas.

Gaismas ieslēgšana / gaismas intensitātes palielināšana 10

 Nospiediet augšējo pogu. 

 Ieslēdzas gaisma.

 Dažu minūšu laikā vēlreiz uz īsu brīdi nospiediet augšējo pogu.

 Gaismas intensitāte palielinās.

 Gaismas intensitāti iespējams palielināt divas reizes. Vēlreiz nospiežot 
augšējo pogu, gaisma izslēdzas.

Gaismas izslēgšana / gaismas intensitātes samazināšana 11

 Turiet nospiestu apakšējo pogu.

 Gaisma izslēdzas.

 Īsi nospiežot apakšējo pogu, gaismas intensitāti var samazināt.

Izslēgšanās ar laika aizturi aktivēšana

 Turiet nospiestu augšējo pogu, līdz gaisma vien reizi iemirgojas.

 Izslēgšanās ar laika aizturi ir aktivēta.

 Gaisma pēc dažām minūtēm automātiski izslēdzas.

3. Izmantošanas mērķis
Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstoši Eiropas 
standartā par bērnu ierobežotājsistēmām R129/03 ietvertajām prasībām (i-Size 
universal ISOFIX).

Šo izstrādājumu drīkst lietot vienīgi kopā ar pamatni FLEX BASE iSENSE bērna 
nostiprināšanai transportlīdzeklī.

Atpakaļvērsts Priekšupvērsts

Auguma garums 61 - 105 cm 76 - 105 cm

Ķermeņa svars maks. 18 kg
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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.

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).

Traumu risks, esot noņemtam autosēdeklīša pārvalkam

Autosēdeklīša pārvalks ir neatņemama bērnu autosēdeklīša drošības sistēmas 
sastāvdaļa. Neizmantojot autosēdeklīša pārvalku, pastāv risks gūt smagas 
vai nāvējošas traumas.

 Izmantojiet vienīgi oriģinālos BRITAX RÖMER autosēdeklīšu rezerves pārvalkus.
 Autosēdeklīšu rezerves pārvalki ir pieejami pie specializētā mazumtirgotāja.

Kā izvairīties no bojājumu rašanās 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 izstrādājuma sastāvdaļa.

 Neveiciet nekādas izmaiņas.

 Nenoņemiet uzlīmes.

Izvairieties no bojājumu nodarīšanas transportlīdzeklim

 Jutīgi autosēdeklīša pārvalki var tikt bojāti.
 Izmantojiet BRITAX RÖMER bērnu autosēdeklīša paliktni. To iespējams 
iegādāties atsevišķi.

5. Izmantošana transportlīdzeklī
 BRĪDINĀJUMS! Šis izstrādājums ir apstiprināts izmantošanai vienīgi kopā 

ar bāzes moduli FLEX BASE iSENSE.

 Ņemiet vērā FLEX BASE iSENSE lietošanas instrukciju un sekojiet tajā 
sniegtajām norādēm.

 Šī bērnu autosēdeklīša nostiprināšana uz bāzes moduļa ir aprakstīta 
FLEX BASE iSENSE lietošanas instrukcijā.

4. Drošības norādījumi
Traumu risks, ja bērna autosēdeklītis ir bojāts

Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas pārsniedz 
10 km/h, bērnu sēdeklītis varētu būt bojāts, lai gan bojājumi var nebūt acīmre-
dzami. 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.

6. Tīrīšana un kopšana
 Plastmasas detaļu tīrīšanai izmantojiet ziepjūdeni.

 Neizmantojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, šķīdinātājus).

Pārvalka tīrīšana

Pārvalka noņemšana

 Atlaidiet plecu jostas. Skatiet nodaļu „Plecu jostas un galvas balsts“ 1. lpp. 01

 Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu jostas fiksatoru. 12

 Izbīdiet galvas balstu līdz galam uz āru. Skatiet nodaļu „Plecu jostas un 
galvas balsts“ 1. lpp.

 Pie galvas balsta atvienojiet pārvalka āķus.

 Augšpusē atvienojiet galvas balsta pārvalku un velciet to virzienā uz priekšu.

 Zem galvas balsta atvienojiet gumijas cilpas.

 Noņemiet galvas balsta pārvalku.

 Attaisiet spiedpogas. 13

 Atveriet līpaizdari pie kājstarpes polstera.

 Kāju zonā atvienojiet gumijas cilpas un plastmasas plāksnītes.

 Atvienojiet pārvalku no sēdeklīša.

 Uzmanīgi atbrīvojiet pārvalku no vadības elementiem (DUALFIX iSENSE).

 Noņemiet pārvalku.

 BRĪDINĀJUMS! Nekad neizmantojiet izstrādājumu bez pārvalka.

Pārvalka mazgāšana

 Ņemiet vērā mazgāšanas etiķetē dotās norādes.

Pārvalka piestiprināšana

 Izpildiet minētās darbības apgrieztā secībā.

Plecu polsteru tīrīšana
Plecu polsteru noņemšana 14

 Atlaidiet plecu jostas. Skatiet nodaļu „Plecu jostas un galvas balsts“ 1. lpp. 01

 Nospiediet sarkano pogu, lai atvērtu jostas fiksatoru.

 Atveriet līpaizdares.

 Atveriet nodalījumu.

 Pavelciet plecu jostas nedaudz uz āru.

 Izkabiniet jostu cilpas no plastmasas pildeņiem.

 No priekšpuses izvelciet plecu polsteru ārā.

 BRĪDINĀJUMS! Nekad neizmantojiet izstrādājumu bez plecu polsteriem.

Plecu polsteru mazgāšana

 Ņemiet vērā mazgāšanas etiķetē dotās norādes.

Plecu polsteru piestiprināšana

 Izpildiet minētās darbības apgrieztā secībā.

Jostas fiksatora kopšana
Netīrumi un svešķermeņi var negatīvi ietekmēt jostas fiksatora darbību. Iztīriet 
jostas fiksatoru, ja fiksatora mēlītes tikai ar grūtībām vai vispār nenofiksējas 
jostas fiksatorā.

Jostas fiksatora nomontēšana 15

 Novelciet sēdvirsmas pārvalku.

 Pagrieziet kājstarpes jostu ar metāla plāksnīti par 90°.

 Metāla plāksnīti ar šauro malu pa priekšu izbīdiet cauri jostas atverei.

Jostas fiksatora tīrīšana

 Ielieciet jostas fiksatoru uz vienu stundu siltā ūdenī, kuram pievienots trau-
ku mazgājamais līdzeklis.

 Izskalojiet un izžāvējiet jostas fiksatoru.

Jostas fiksatora uzmontēšana 16

 Izbīdiet jostas fiksatora metāla plāksnīti cauri jostas atverei.

 Pagrieziet kājstarpes jostu ar metāla plāksnīti par 90°.

 Metāla plāksnīte ir ieāķēta krusteniski transportlīdzekļa braukšanas 
virzienam.

 Spēcīgi pavelkot aiz jostas fiksatora, pārbaudiet nostiprinājumu.

 Izveriet jostas fiksatoru cauri pārvalkam.

 Piestipriniet pārvalku pie sēdvirsmas.

7. Izstrādājuma uzglabāšana lie-
tošanas 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.

Attiecībā uz DUALFIX iSENSE papildus spēkā ir šādi nosacījumi:

 Pirms novietošanas pagaidu uzglabāšanā pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

 Pilnībā uzlādējiet akumulatoru ne retāk kā ik pēc 12 mēnešiem.

8. Utilizēšana
Ievērojiet valstī spēkā esošos atkritumu utilizēšanas noteikumus. Nedemontē-
jiet šo izstrādājumu.

DUALFIX iSENSE jāutilizē kā elektriskie atkritumi.
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