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1. Om detta dokument
 VARNING! Den här bruksanvisningen är en del 

av produkten och bidrar till en säker användning. 
Underlåtenhet att beakta den kan orsaka allvarliga till 
dödliga personskador. Om något är oklart får produkten 
inte användas och den specialiserade återförsäljaren 
måste kontaktas omedelbart.

 ► Läs bruksanvisningen.
 ► Sparas för framtida referens.
 ► Om produkten överlämnas till tredje part, ska bruksanvisningen följa med 
produkten.

Kontaktuppgifter
Vänd dig till oss om du har frågor.

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
211 20 Malmö
Sverige

?

2. Produktbeskrivning

01  Dämpningsbygel 11  Stödbensknappar
02  Justeringsknapp 12  Stödben
03  Tygögla 13  Röd vridindikator
04  ISOFIX-låsarmar 14  Frigöringsknapp
05  Röd låsknapp 15  Handledningens förvaringsfack
06  Lossningsknapp 16  Röd rotationsindikator
07  Införingshjälp 17  Vridknapp
08  ISOFIX-fästbygel 18  Roterande platta
09  Röd stödindikator 19  Lutningsknapp
10  Batteriskydd

På- och avstigningsfunktion
Denna funktion underlättar på- och avstigningen. Denna funktion får endast 
användas när bilen har parkerats.

Manövrera 1  

 ► Tryck på vridknappen.

 ► Vrid sätesmodulen.

 ► Säkra eller ta bort barnen i enlighet med sätesmodulens bruksanvisning.

 ► Vrid tillbaka sätesmodulen.

 ªDen roterande plattan hakas fast hörbart.

 ªDen röda rotationsindikatorn syns inte längre.

 ► Kontrollera om den roterande plattan har hakats fast ordentligt. Försök att 
vrida på sätesmodulen. Om sätesmodulen inte längre kan vridas har den 
roterande plattan hakats fast korrekt.

Färdriktning
Basstationen gör det möjligt att säkra sätesmodulen mot färdriktningen (A) 
eller i färdriktningen (B). Att säkra sätesmodulen i färdriktning (B) är endast 
tillåtet med sätesmodulerna DUALFIX iSENSE och DUALFIX 3 i-SIZE. För 
att kunna använda dessa sätesmoduler i färdriktning måste vridlåset lossas. 
Dessa befinner sig på basstationens undersida. 

Lossa vridlåset 2  
 ► Skjut in regeln i mitten.

 ªDen roterande plattan kan rotera 360°.

Manövrera 3  
 ► Tryck på vridknappen.

 ► Vrid sätesmodulen i önskad riktning.

 VARNING! BABY-SAFE iSENSE och BABY-SAFE 3 i-SIZE får endast 
användas mot färdriktningen.

 VARNING! Använd DUALFIX iSENSE och DUALFIX 3 i-SIZE mot 
färdriktningen eller från 15 månader i färdriktning.

 ªDen roterande plattan hakas fast hörbart.

 ªDen röda rotationsindikatorn syns inte längre.

 ► Kontrollera om den roterande plattan har hakats fast ordentligt.

 ) Om sätesmodulen inte längre kan vridas har den roterande plattan hakats 
fast korrekt.

Akustiskt stöd 4  
Sensorerna i stödbenet stöder en korrekt montering. Sensorerna kontrollerar 
att stödbenet är fullständigt utfällt, tillräckligt utdraget och står på marken.

Aktivera akustiskt stöd
 ) Krävs endast före den första användningen.
 ► Ta bort folien.

 ªKontrolltonen har aktiverats.

 SE UPP! Kontrollera batteriet regelbundet. Om ingen signal hörs kan det 
betyda att batteriet är tomt.

Byt batteri 5  
 ► Lossa skruven.

 ► Tryck ner och håll skyddet och skjut bort det.

 VARNING! Ta bort det förbrukade batteriet och lämna det till 
avfallshantering i enlighet med kapitlet Avfallshantering, se sidan 2. Förvara 
batteriet utom räckhåll för barn. Använd endast ett nytt batteri av typ RC 2032. 
Beakta korrekt polaritet. Använd aldrig ett batteri som visar tecken på läckage 
eller otäta spruckna områden. Utsätt inte batteriet för kraftig värme eller eld; 
batteriet kan spricka eller explodera. Använd inget laddningsbart batteri. 
Beakta säkerhetsinformationen på batteriets förpackning.

 ► Stäng skyddet.

 ► Sätt fast skruven.

3. Användningsändamål 6  
Denna produkt är konstruerad, kontrollerad och godkänd i överensstämmelse 
med den europeiska standarden för barnsäkerhetssystem UN ECE R129/03.

FLEX BASE iSENSE är en basstation. Den är endast avsedd att säkra en av 
följande sätesmoduler i bilen. Andra produkter är förbjudna för användning 
med denna basstation.

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

Bakåtvänd Använd aldrig produkten 
framåtvänd.

Kroppslängd 40–83 cm

Kroppsvikt maximalt 13 kg

DUALFIX iSENSE & DUALFIX 3 i-SIZE:

Bakåtvänd Framåtvänd

Kroppslängd 61–105 cm 76–105 cm

Kroppsvikt maximalt 18 kg

4. Säkerhetsinformation
Risk för personskador på grund av skadad barnstol
I händelse av en olycka med en kollisionshastighet på mer än 10 km/h kan 
basstationen och sätesmodulen under vissa omständigheter skadas utan att 
skadan blir omedelbart uppenbar. I händelse av en ytterligare olycka kan detta 
orsaka allvarliga personskador.

 ► Byt ut produkten om en olycka har inträffat.
 ► Kontrollera en skadad produkt (även om den fallit ner på golvet/marken).
 ► Kontrollera regelbundet alla viktiga delar med avseende på skador. 
 ► Se till att alla mekaniska komponenter fungerar perfekt.
 ► Smörj eller olja aldrig delar av produkten.
 ► Lämna en skadad produkt till vederbörlig avfallshantering.

Risk för brännskador på grund av varma komponenter
Produktens komponenter kan bli mycket varma på grund av direkt solljus. 
Barns hud är känslig och kan skadas genom detta.

 ► Skydda produkten mot intensivt direkt solljus så länge den inte används.

Risk för personskador på grund av felaktig installation
Om produkten installeras eller används på annat sätt än vad som beskrivs 
i bruksanvisningen kan konsekvensen bli allvarliga eller dödliga personskador.

 ► Får endast användas på ett bilsäte som är vänt i färdriktning.
 ► Anvisningar i bilens instruktionsbok ska beaktas och iakttas.

Risk för personskador på grund av krockkudde framtill
Krockkuddar är utformade som stöd för vuxna. Om barnstolen är för nära 
krockkudden framtill kan konsekvenserna bli lätta till allvarliga personskador.

 ► Vid bakåtvänd användning ska krockkudden framtill inaktiveras.

 ► Om barnstolen är fäst på passagerarsätet, ska passagerarsätet skjutas 
bakåt.

 ► Om barnstolen säkras på den andra eller tredje sätesraden, ska det 
motsvarande framsätet skjutas framåt.

 ► Anvisningar i bilens instruktionsbok ska beaktas och iakttas.

Risk för personskador under pågående användning
Temperaturen i en bil kan stiga farligt snabbt. Dessutom kan avstigning på 
sidan mot körbanan vara farlig.

 ► Lämna aldrig ett barn utan uppsikt i bilen.
 ► Sätesmodulen får endast sättas fast eller tas loss på sidan mot trottoaren.
 ► Barnet får endast sättas i eller tas ur på sidan mot trottoaren.
 ► Ta regelbundna pauser på långa resor så att barnet kan gå, springa 
omkring och leka.

Risk för personskador på grund av osäkrade föremål
I händelse av en nödbromsning eller en olycka kan osäkrade föremål och 
personer skada andra passagerare. 

 ► Barn får aldrig säkras i knät genom att hålla fast dem.
 ► Lås ryggstödet på bilsätena (till exempel haka fast fällbara baksäten).
 ► Säkra alla tunga eller vassa föremål i bilen (till exempel på hatthyllan).
 ► Ställ inga föremål i fotutrymmet.
 ► Se till att alla personer i bilen är fastspända.
 ► Se till att produkten alltid är säkrad i bilen, även när inget barn 
transporteras.
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5. Ska användas i bilen
Säkra basstationen
1. Välj en lämplig sittplats

 VARNING! Beakta och iaktta din bils bruksanvisning.

 ) Lämpliga är bilsäten med i-Size-godkännande.

 ) Lämpliga är bilsäten med ISOFIX-fästbygel, som kontrollerats och 
godkänts av oss. Dessa finns i vår typlista på www.britax-roemer.com 

 ) Endast framåtvända bilsäten är godkända för användning.

2. Positionera basstationen 7  
 ► Fäll ut stödbenet.

 ► Positionera basstationen på bilsätet.

3. Inställning av dämpningsbygel 8  
 ► Håll justeringsknappen intryckt.

 ► Anpassa dämpningsbygeln till bilsätets ryggstöd.

 ► Släpp justeringsknappen.

 ªDämpningsbygeln hakas fast hörbart.

 ► Kontrollera om dämpningsbygeln har hakats fast ordentligt.

 ) Om dämpningsbygeln inte längre kan justeras har den hakats fast 
ordentligt.

4. Kontrollera ISOFIX 9  
 ► Kontrollera om ISOFIX-låsarmarna är öppna.

 ) ISOFIX-låsarmarna är öppna, när ingen grön yta syns.

 ► Om ISOFIX-låsarmarna är stängda ska låsknappen och lossningsknappen 
tryckas mot varandra.

5. Sätt fast ISOFIX 10  
 ► Sätt fast införingshjälpen.

 ) Införingshjälpen gör det lättare att ansluta produktens ISOFIX-låsarmar till 
bilens ISOFIX-fästen.

 ► Dra i den gråa tygöglan.

 ª ISOFIX-låsarmarna har dragits ut maximalt.

 ► För in båda ISOFIX-låsarmarna i införingshjälpen och anslut dem med 
ISOFIX-fästbyglarna.

 ª ISOFIX-låsarmarna hakas fast hörbart.

 ªDen gröna ytan syns på båda ISOFIX-låsarmarna.

 ª ISOFIX är ansluten.

 ► Tryck basstationen så långt som möjligt mot bilsätets ryggstöd.

Risk för ryggradsskador
Ett babyskydd är inte avsett för permanent förvaring av ett barn. Den 
halvliggande positionen i babyskyddet innebär alltid en belastning för barnets 
ryggrad. 

 ► Gör avbrott under längre bilresor.
 ► Ta ut barnet ur babyskyddet så ofta som möjligt.
 ► Lämna inte barnet i babyskyddet utanför bilen.

Risk för personskador på grund av osäkrat barn
Om barnet försöker öppna bilbälteslåset finns det risk för allvarliga eller 
dödliga personskador till följd av nödbromsning eller en olycka.

 ► Stanna säkert så snart detta blir möjligt. 
 ► Förvissa dig om att barnstolen är ordentligt fastsatt.
 ► Förvissa dig om att barnet är korrekt säkrat.
 ► Förklara konsekvenserna och farorna för barnet.

Undvik skador på produkten
 ► Använd aldrig produkten fristående, inte ens för att provsitta den.
 ► Produkten är ingen leksak.
 ► Se till att produkten inte kläms fast mellan hårda föremål  
(bildörr, sätesskenor, etc.).

 ► Håll produkten borta från: fukt, väta, vätskor, damm och saltdimma.
 ► Lägg inga tunga föremål på produkten.

Risk för personskador på grund av otillåten modifikation
Godkännandet upphör att gälla så snart du förändrar något på denna produkt. 
Ändringar får endast utföras av tillverkaren. Klistermärkena på produkten är en 
viktig del av produkten.

 ► Utför inga ändringar.

 ► Avlägsna inga klistermärken.

På detta sätt undviker du skador på bilen
 ► Känsliga bilklädslar kan skadas.
 ► Använd underlägg till barnstol från BRITAX RÖMER. Detta kan köpas 
separat.

6. Kontrollera ISOFIX-fästet. 11  
 ► Kontrollera om ISOFIX-låsarmarna är anslutna till ISOFIX-fästbyglarna på 
båda sidor. Dra i basstationen. Om ingen av ISOFIX-låsarmarna kan lossas, 
är båda ordentligt anslutna till bilen.

 ªDen gröna ytan syns på båda ISOFIX-låsarmarna.

 ª ISOFIX är ansluten.

7. Inställning av stödben 12  
 ► Förvissa dig om det akustiska stöden har aktiverats. Kontrollera batteriets 
laddningsstatus om kontrolltonen inte hörs. Byt ut batteriet vid behov. Se 
kapitel ”Akustiskt stöd” sidan 1.

 ► Fäll bort stödbenet från basstationen fullständigt.

 ªStödbenet hakas fast hörbart.

 ªDen röda vridindikatorn syns inte längre.

 ► Håll båda knapparna till stödbenet intryckta.

 ► Kör ut stödbenet till bilens golv.

 VARNING! Lägg aldrig föremål under stödben.

 ªDen stödindikatorn syns inte längre.

 ªKontrolltonen hörs inte längre.

 ªBasstationens undersida ligger på bilsätets sittyta.

Säkra sätesmodulen på basstationen

1. Säkra modulen 13  

 VARNING! Sätesmodulerna BABY-SAFE iSENSE och BABY-SAFE 3 i-SIZE 
får inte vändas framåtvända.

 VARNING! Vid bakåtvänd användning ska krockkudden framtill inaktiveras.

 ► Förvissa dig om att det inte finns några främmande föremål på basstationen.

 ► För babyskydd förvissa dig om att bärbygeln befinner sig i det övre läget A 
och att barnet har säkrats i babyskyddet.

 ► Beakta den roterande plattans inriktning på basstationen.

 ) Varje sätesmodul kan bara anslutas i en viss riktning på den roterande 
plattan. Sätesmodulens baksida måste peka mot frigöringsknappen.

 ► Haka fast sätesmodulen på basstationen.

 ªSätesmodulen hakas fast hörbart.

 ► Kontrollera om sätesmodulen har hakats fast ordentligt.

 ) Försök lyfta sätesmodulen. Om sätesmodulen inte lossnar från 
basstationen har sätesmodulen hakats fast korrekt.

2. Inställning av lutningsvinkel 14

Denna basstation låter dig ställa in lutningsvinkeln på sätesmodulen. Detta gör 
det möjligt att kompensera olika vinklar på bilsäten.

 ) I kombination med sätesmodulerna DUALFIX iSENSE och DUALFIX 3 i-SIZE 
gäller följande: På vissa bilstolar går det inte att ställa in alla möjliga 
lutningsvinklar.

 ► Håll lutningsknappen intryckt.

 ► Luta sätesmodulen efter eget önskemål.

 ► Släpp lutningsknappen.

 ªPositionen hakas fast hörbart.

 ► Kontrollera om lutningsfunktionen har hakats fast ordentligt.

 ) Om sätesmodulen inte längre kan lutas har lutningsfunktionen hakats fast 
säkert.

Kontrollera före varje användning
 □ En grön yta syns på båda ISOFIX-låsarmarna.

 □ Den röda vridindikatorn syns inte.

 □ Den röda stödindikatorn syns inte.

 □ Stödbenet befinner sig direkt på golvet.

 □ Kontrolltonen hörs inte längre.

 □ Basstationens undersida ligger på bilsätets sittyta.

 □ Den röda rotationsindikatorn syns inte.

 □ Sätesmodulen sitter säkert fast på basstationen.

 □ Axelremmarna har ställts in rätt.

 □ Barnet är korrekt fastspänt.

Vid användning av babyskyddet ska dessutom beaktas
 □ Babyskyddet har monterats mot färdriktningen.

 □ Vid befintlig krockkudde framtill har denna inaktiverats.

 □ Bärbygeln befinner sig i det övre läget A.

7

8

9

ISOFIX

1
2

click

10

click

13

click

14

11

click

12

15

16 Lossa sätesmodulen från basstationen 15  
 ► För babyskydd förvissa dig om att bärbygeln befinner sig i det övre läget  
A och att barnet har säkrats i babyskyddet.

 ► Tryck på frigöringsknappen.

 ► Håll fast sätesmodulen och lyft den.

 ► Ta ut sätesmodulen ur bilen.

Lossa basstationen 16  
 ► Tryck låsknappen och lossningsknappen mot varandra på båda ISOFIX-
armarna.

 ª Låsarmarna har lossats.

 ► Skjut tillbaka ISOFIX-låsarmarna in i basstationen.

 ► Basstationen ska tas ut ur bilen.

6. Rengöring och skötsel
 ► Rengör plastdelar med en tvållösning.

 ► Använd inga skarpa rengöringsmedel (såsom till exempel lösningsmedel).

7. Mellanlagring av produkten
Såvida du inte använder produkten en längre tid ska följande information 
beaktas.

 ► Förvara produkten på en säker och torr plats.

 ► Laktta en lagringstemperatur på mellan 20 °C och 25 °C. 

 ► Lägg inga tunga föremål på produkten.

 ► Produkten får inte förvaras direkt bredvid värmekällor eller i direkt solljus.

 ► Inaktivera akustiskt stöd.

 ► Fäll in stödbenet.

 ► Lagra basstationen horisontellt.

8. Avfallshantering
Beakta bestämmelserna om avfallshantering i ditt land.

Förpackning Container för kartonnage

Sätesöverdrag Restavfall, termisk återvinning

Plastdelar I överensstämmelse med märkning 
i den motsvarande containern

Metalldelar Container för metaller

Spännband Container för polyester

Lås & tunga Restavfall

Batteri Container för batterier


