
POUŽITIE VO VOZIDLE4.
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Vypchávky pliec

Pracka pásuDržadlo
Vedenia pásov
Tlačidlá
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Koniec pásu09
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Adaptér 13

Slnečný kryt14

Stiahnutie poťahu
1.  Vyberte slnečný kryt (pozrite kapitolu 8.5).
2.  Otvorte pracku pásu 08  (stlačením červeného tlačidla).
3.  Povoľte tlačidlá vypchávok na pleciach 06 .
4.  Ťahajte pod pásom na plecia 07  sa nachádzajúcu časť 

poťahu opierky hlavy smerom nahor.
5.  Stiahnite poťah z opierky hlavy 01 .
6.  Zveste plastové lišty pod okrajom detskej kolísky dookola.
7.  Vyvlečte koniec pásu 09  z poťahu.
8.  Odoberte poťah.

 ►Poťah teraz môžete vyprať. Riaďte sa, prosím, pokynmi, 
ktoré sú uvedené na pracej etikete poťahu.
 Pred praním odoberte zadnú časť vložky detskej sedačky, 

táto sa prať nesmie.
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA5.

Jazýčky pracky05

Priečinok s pokynmi10
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1.  Otočte SICT 26  v smere hodinových ručičiek úplne 
dozadu. 

2.  Zveste diagonálny pás 16  zo svetlomodrého držiaka 12. 
 
 
 

3.  Rozopnite pracku pásu 18  a bedrový pás vytiahnite 
17  z tmavomodrých vedení pásu 03 . 

 ►Detskú kolísku môžete teraz vybrať.  
 

 NEBEZPEČENSTVO! Detská kolíska musí byť vo 
vozidle vždy zaistená, aj keď sa nepovezie žiadne dieťa.

LIKVIDÁCIA:

Dodržujte, prosím, predpisy na likvidáciu platné vo vašej krajine.

Likvidácia obalu Kontajner na kartonáže

Poťah sedačky Netriedený odpad, tepelné využitie

Plastové diely Podľa značenia na príslušných 
kontajneroch

Kovové diely Kontajner na kov

Pásy popruhov Kontajner na polyester

Zámok a jazýček Netriedený odpad

DEMONTÁŽ:

Demontáž a čistenie pracky pásu
1.  Preklopte kolísku sedadla dozadu.
2.  Vysuňte kovovú dosku 30 , ktorou je zámok pásu  upevne-

ný na detskej kolíske hranou nahor cez otvor pre pásy 31 .
3.  Vložte zámok pásu 08  najmenej na 1 hodinu do teplej 

vody s čistiacim prostriedkom. Potom ho prepláchnite 
a nechajte dobre vyschnúť.

Montáž pracky pásu:
1.  Posuňte kovovú dosku 30  hranou nahor zhora nadol cez 

drážku pásu 31  v poťahu a kolísku sedadla. Dajte pozor 
na smer.

2.  Silno potiahnite zámok pásu 08 , aby ste skontrolovali 
upevnenie.

Natiahnutie poťahu
Pri naťahovaní poťahu postupujte v opačnom poradí.
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Teší nás že BABY-SAFE i-SIZE smie Vaše sprevádzať v prvých mesiacoch jeho 
života.
Aby mohlo byť Vaše dieťa správne chránené, musí byť sedačka BABY-
SAFE i-SIZE bezpodmienečne používaná a založená tak, ako je to 
popísané v tomto návode! Návod na používanie si pozorne prečítajte 
predtým, ako BABY-SAFE i-SIZE použijete prvý krát a návod uschovajte 
vždy na určené miesto na sedačke tak, aby bol vždy k dispozícii.
Ak máte ešte otázky týkajúce sa používania, obráťte sa, prosím, na nás:

V tomto návode sa používajú ďalej uvedené symboly: 

Symbol Signálne slovo Vysvetlenie

 NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo ťažkých zranení osôb

 VAROVANIE! Nebezpečenstvo ľahkých zranení osôb

 POZOR! Nebezpečenstvo vecných škôd 

 TIP! Užitočné upozornenia 

Pokyny, pre ktoré je stanovené pevné poradie, sú očíslované.
Príklad: 
1. Stlačte tlačidlo...  

16

17

Farby vedenia pásu
Pre lepšie odlíšenie sú oba bezpečnostné pásy 
vozidla farebne odlíšené. Diagonálny pás 16  je 
svetlomodrý a bedrový pás 17  je tmavomodrý. 
Farba vedení pásu na detskej sedačke sa riadi 
rovnakou farebnou schémou. 

Postupujte podľa pokynov na používanie detských zadržiavacích systémov uvedených 
v návode na obsluhu Vášho vozidla. 

V návode na prevádzku vášho vozidla vyhľadajte informácie o sedadlách vozidla, ktoré sú pod-
ľa ECE R16 povolené na používanie detských zadržiavacích systémov.
 
 
Možnosti použitia  BABY-SAFE i-SIZE: 

Detská autosedač-
ka Britax RÖMER

Poloha sedadla Vozidlo

i-Size Nie i-Size

BABY-SAFE i-SIZE 

Okrem toho môžete BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² v kombinácii s BABY-SAFE 
i-SIZE BASE/FLEX BASE (možnosť zakúpenia ako príslušenstvo) použiť ako i-Size povolený 
výrobok. Základne uľahčujú montáž/demontáž vo vašom vozidle. Sedačka  BABY-SAFE i-SI-
ZE FLEX BASE dodatočne ponúka možnosť prestavenia uhla kolísky. 
 
Vašu detskú autosedačku môžete používať takto:

v smere jazdy nie

proti smeru jazdy áno

s 2-bodovým pásom nie

s 3-bodovým pásom1) áno

na sedadle spolujazdca áno 2)

na krajných zadných sedadlách áno

na prostrednom zadnom se-
dadle (s 3-bodovým pásom)

áno 3)

 

1) Pás musí byť schválený podľa ECE R 16 (alebo porovnateľnej normy), napr. viditeľne na obrú-
benom „E“, „e“ na skúšobnej etikete na páse.
2) predný airbag musí byť deaktivovaný. Dodržiavajte pokyny v príručke vášho vozidla.
3) Použitie nie je možné, ak je k dispozícii iba 2-bodový bezpečnostný pás.

Výrobok BABY-SAFE i-SIZE je určený výlučne pre zaistenie Vášho dieťaťa vo vozidle. 

Detská autosedač-
ka BRITAX RÖMER

Kontrola a osvedčenie podľa ECE* R 129/00

Telesná výška Telesná hmotnosť

BABY-SAFE i-SIZE 40 - 83 cm ≤ 13 kg

*ECE = Európska norma pre bezpečnostné vybavenie
 
Detská kolíska je skonštruovaná, skontrolovaná a povolená  podľa požiadaviek 
európskej normy pre bezpečnostné vybavenia pre deti (ECE R129/00). Skú-
šobná značka „E“ (v krúžku) a číslo osvedčenia sú umiestnené na oranžovej 
etikete osvedčenia (nálepka na detskej autosedačke).

 NEBEZPEČENSTVO! Detská autosedačka nesmie byť použitá s inými 
základnými stanicami, ako sú uvedené v kapitole 
„4. POUŽITIE VO VOZIDLE“. 

 NEBEZPEČENSTVO! Osvedčenie stratí svoju platnosť akonáhle niečo 
zmeníte na detskej autosedačke. Zmeny smie vy-
konávať výhradne výrobca. Neoprávnené technické 
úpravy môžu znížiť alebo úplne zrušiť ochranné 
funkcie kolísky. 
Nevykonávajte žiadne technické úpravy kolísky.

 VAROVANIE! Sedačka BABY-SAFE i-SIZE smie byť používaná 
výhradne na zabezpečenie vášho dieťaťa vo vozidle. 
V žiadnom prípade nie je vhodná do domácnosti na 
sedenie ani ako hračka.

 NEBEZPEČENSTVO! Vaše dieťa ani autosedačku nikdy nezaisťujte 
2-bodovým bezpečnostným pásom. Ak by vaše 
dieťa v detskej sedačke bolo zaistené iba jedným 
2-bodovým pásom, mohlo by sa v dôsledku toho 
pri autonehode ťažko zraniť alebo by mohlo zahynúť.

STRANA I

Postarajte sa o to, aby sa používali iba originálne náhradné poťahy BRITAX RÖMER, 
keďže je poťah integrálnou súčasťou detskej autosedačky a plní dôležité funkcie k za-
bezpečeniu bezchybného fungovania systému. Náhradné poťahy dostanete u Vášho 
špecializovaného predajcu.
•  Plastové diely môžete čistiť mydlovým roztokom. Nepoužívajte žiadne agresívne 

čistiace prostriedky (ako napr. rozpúšťadlá).
 NEBEZPEČENSTVO! Detská kolíska sa nesmie používať bez poťahu. 

Návod na použitie

www.britax.com

20
00

02
96

69
   

11
/1

7

SK

≤ 13 kg
40 cm - 83 cm

DEMONTÁŽ/LIKVIDÁCIA6.

ÚVOD2. SCHVÁLENIE3.

PREHĽAD VÝROBKU1.

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

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

Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover 
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

 
Tel.: +44 (0) 1264 333343
Fax: +44 (0) 1264 334146
E-mail: service.uk@britax.com
www.britax.com

40 - 83  cm
≤ 13 kg

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE



   
 

   

1.  Vyberte vhodnú polohu vo vozidle podľa tabuľkového 
prehľadu v kapitole 4. POUŽITIE VO VOZIDLE.

2.  Postavte detskú kolísku proti smeru jazdy na sedadlo 
vozidla (dieťa sa pozerá smerom dozadu).

3.  Uistite sa, či je držadlo na nosenie 04  v hornej polo-
he A.

4.  Vytiahnite bezpečnostný pás auta a veďte ho ponad 
detskú kolísku.

5.  Jazýček pracky zasuňte 29  do pracky pásu 18  
vo vozidle.

6.  Vložte bedrový pás 17  do vedení pásu 03  na oboch 
okrajových stranách detskej kolísky. Dávajte pozor, 
aby sa vám nezamotal 17  bedrový pás.

7.  Napnite bedrový pás tým 17 , že zatiahnete za dia-
gonálny 16  pás.

8.  Potiahnite diagonálny pás 16  za predný koniec 
detskej kolísky, nad adaptérom 13 .

9.  Zviňte diagonálny pás 16  do držiaka pása 12 . 
Dávajte pozor, aby sa vám nezamotal pás vozidla.

10. Napnite diagonálny pás 16 .
  NEBEZPEČENSTVO! Skontrolujte, či pracka pásu vo-
zidla 18  neleží na vedení pásu 03  alebo či nevyčnieva 
dopredu až tak (v smere jazdy), že leží pred vedením 
pásu 03 . Keď pracka pásu vozidla 18  leží vo vede-
niach pásu 03  alebo pred vedeniami pásu 03 , potom 
premiestnite detskú kolísku na iné miesto na sedadle. 
V prípade pochybností o správnej montáži sedadla sa 
obráťte na vášho odborného predajcu.

11. Vyberte SICT 26  von otáčaním proti smeru hodi-
nových ručičiek (na strane bližšej k dverám vozidla), 
až kým nebude mať odstup 5 mm od dverí vozidla 
alebo nebude maximálne vytočená.  
Vybratá SICT 26  slúži ako dodatočná ochrana proti 
úrazu v prípade bočného nárazu.

Pred zaistením detskej kolísky vo vozidle musíte najprv zaistiť svoje dieťa 
do kolísky podľa popisu v kapitole 8.4. PRIPÚTANIE DIEŤAŤA. 

 NEBEZPEČENSTVO! Airbag, ktorý narazí na detskú kolísku môže vaše 
dieťa ťažko zraniť alebo ho dokonca aj usmrtiť.
Detskú kolísku nepoužívajte  na sedadle spolujazdca, na ktorom je aktivovaný 
čelný airbag! V prípade miest na sedenie s bočnými airbagmi dodržiavajte 
pokyny v príručke vášho vozidla.
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POUŽITIE8.

Zmenšovač sedačky použite vtedy, keď je vaše dieťa ešte veľmi malé. V prípa-
de použitia pre väčšie dieťa môžete vybrať penové bloky. 

Pre montáž zmenšovača sedačky:
1.  Otvorte pracku pásu 08  (stlačením červeného 

tlačidla). 
2.  Vložte zmenšovač sedačky 19  do detskej kolísky. 

Časť vyplnená penovými blokmi musí smerovať 
nadol.

3.  Spodnú časť zmenšovača sedačky zviňte pod pásy 
na plecia 07 . Presvedčte sa, že zmenšovač sedač-
ky 19  prilieha na chrbtovú opierku detskej kolísky.

8.2 POUŽITIE ZMENŠOVAČA SEDAČKY

8.3 NASTAVOVANIE VÝŠKY PÁSU NA PLECIA
Správne nastavená opierka hlavy 01  zabezpečí optimálnu ochranu vášho 
dieťaťa v detskej sedačke. Opierka hlavy 01  musí byť nastavená tak, aby vý-
stupné otvory pásov na plecia 07  boli približne na šírku dvoch prstov (25 mm) 
pod výškou pleca vášho dieťaťa. 

Nastavenie pásu na plecia.:
1.  Otvorte pracku pásu 08  (stlačením červeného 

tlačidla). 
2.  Otvorte priehradu s návodom 10  na zadnej strane 

detskej kolísky. 
3.  Nastavte opierku hlavy 01  do správnej polohy tak, 

že stlačíte tlačidlo pre nastavenie pásov na plecia 
20  a posúvate ho. (Opierka hlavy 01  musí byť 
nastavená tak, aby výstupné otvory pásov na plecia 
07  boli približne na šírku dvoch prstov (25 mm) pod 
výškou pleca vášho dieťaťa.)

4.  Uistite sa, že nastavovacie tlačidlo pásov na plecia 
20  je správne zafixované.

5.  Zatvorte priehradku s návodom 10 .

Povolenie pásov na plecia:
Stlačte nastavovacie tlačidlo 21  a ťahajte súčasne 
obidva pásy na plecia 07  smerom dopredu.   
 
Povolenie pásov na plecia:
Ťahajte za koniec pásu 09 . Pritom dajte pozor na to, 
aby ste koniec pásu 09  ťahali rovno von a nie nahor 
alebo nadol.

8.4 PRIPÚTANIE VÁŠHO DIEŤAŤA
Výrobok BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE poskytuje vášmu dieťaťu maxi-
málnu bezpečnosť, keď pásy na plecia priliehajú úzko na telo vášho dieťaťa bez 
toho, aby vaše dieťa obmedzovali.  

Pripútanie vášho dieťaťa 
1.  Povoľte pásy na plecia 07  (podľa popisu v kapitole 

8.3 NASTAVENIE VÝŠKY PÁSOV NA PLECIA).
2.  Otvorte pracku pásu 08  (stlačením červeného 

tlačidla). 
3.  Natiahnite pásy na plecia 07  cez plecia vášho 

dieťaťa.  
 VAROVANIE! Pásy na plecia nepretočte alebo 

nezameňte, pretože v opačnom prípade neplnia 
svoju ochrannú funkciu. 

4.  Spojte dohromady oba jazýčky pásov 05 .
5.  Jazýčky pásov musia zapadnúť s 05  počuteľným 

„klikom“.
6.  Napnite pásy na plecia 07  až priliehajú tesne na 

telo vášho dieťaťa (podľa popisu v kapitole 8.3 NA-
STAVENIE VÝŠKY PÁSOV NA PLECIA). 

 VAROVANIE! Dvojbodové pásy musia prebiehať 
čo najhlbšie cez slabiny vášho dieťaťa.

A

INŠTALÁCIA VO VOZIDLE 9.

 Pre bezpečnosť vášho dieťaťa pred každou jazdou skontrolujte, či ...
 ►bola upevnená detská kolíska správnym smerom,
 ►bola upevnená detská kolíska na sedadle spolujazdca iba vtedy, ak na 
ňu nemôže pôsobiť čelný airbag,
 ►bola detská kolíska upevnená 3-bodovým bezpečnostným pásom,
 ►prebieha bedrový pás cez obidve vedenia pásu 03  na okraji detskej 
kolísky,
 ►Prebieha diagonálny pás 16  cez držiak pásu 12 ,
 ►pracka pásu vozidla 18  neleží na vedení pásu ani pred ním 03 ,
 ► je pás auta napnutý a nie je prekrútený,
 ►že je sedačka SICT 26  správne nainštalovaná a správne sa používa.

8.5 POUŽITIE SLNEČNÉHO KRYTU
Slnečný kryt 28  chráni hlavu vášho bábätka pred slnečným žiarením. Tento sa 
dá úplne jednoducho vyklopiť a sklopiť 04  na držadle na nosenie. Keď chcete 
slnečný kryt 28  odstrániť alebo namontovať, postupujte nasledovne:

ODSTRÁNENIE SLNEČNÉHO KRYTU 
1.  Odstráňte slnečný kryt 28  na konci pri hlave na 

okraji detskej kolísky. Na to musíte povoliť tlačidlá 
na boku a vybrať elastické okraje krytu.

2.  Zveste slučky poťahu 15  na obidvoch stranách 
držadla na nosenie z hákov slnečného krytu 14 .

PRIPEVNENIE SLNEČNÉHO KRYTU 
1.  Zaveste slučky poťahu 15 , vľavo a vpravo držadla 

na nosenie, do hákov slnečného krytu 14 .
2.  Natiahnite elastický okraj krytu na prednú časť 

okraja detskej kolísky. Upevnite elastické okraje 
krytu zboku pomocou tlačidiel.

POUŽITIE S DETSKÝM KOČÍKOM 10.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY7.

Pripevnenie detskej kolísky na detský kočík
1.  Zaklapnite brzdu , ako je to popísané v návode 

k detskému kočíku.
2.  Detský kočík pripravte, ako je to popísané v návode 

k detskému kočíku, pre cestovný systém (napr. na-
stavenie sedačky detského kočíka, uvoľnenie poťahu 
sedačky).

3.  Zdvihnite detskú sedačku proti smeru jazdy nad 
detský kočík.

   VAROVANIE! Nikdy sa nepokúšajte upevniť detskú 
kolísku na detský kočík v smere jazdy.

4.  Upevňovacie jazýčky 22  na oboch stranách detskej 
kolísky zasuňte do upevňovacích drážok 23 . Na obi-
dvoch stranách detskej kolísky musia byť kontrolné 
indikátory 25  zelené. 

   VAROVANIE! Uistite sa, že detská kolíska je bezpeč-
ne spojená s detským kočíkom tak, že potiahnete za 
držadlo na nosenie 04  smerom hore.

Dodržujte, prosím, návod na použitie vášho kočíka! 

Detská kolíska sa môže používať ako cestovný systém so všetkými podvozka-
mi detského kočíka, ktoré sú schválené pre detské kolísky BRITAX/RÖMER.

 VAROVANIE! Tento cestovný systém je nevhodný...
 ... na prepravu viac než jedného dieťaťa.
 ... na komerčné účely.
 ... v spojení s inými podvozkami. 
 ...  ako náhrada za postieľku alebo kolísku. Tašky na prenášanie die-

ťaťa, detské a športové kočíky sa smú používať len na prepravu.

 VAROVANIE!  Vaše dieťa v kolíske vždy pripútajte a uistite sa, že detská 
kolíska je pevne spojená s kočíkom. Nikdy nechytajte za detskú sedačku, 
aby ste detský kočík nadvihli alebo posunuli. Vždy zaklapnite brzdu, skôr ako 
detskú sedačku pripevníte na detský kočík alebo ju opäť odoberiete.

Odobratie detskej kolísky z detského kočíka
1.  Zaklapnite brzdu, ako je to popísané v návode k det-

skému kočíku.
2.  Uistite sa, či je držadlo na nosenie 04  v hornej polo-

he A (pozrite kapitolu 8.1 NASTAVENIE RUKOVÄTE 
NA NOSENIE) 

3.  Ťahajte a držte sivé tlačidlo pre dblokovanie 24 .
4.  Nadvihnite detskú kolísku, až sa upevňovacie jazyky 

22  uvoľnia z upevňovacích drážok 23 .
   VAROVANIE! Detskú kolísku pritom pevne držte.

5.  Teraz môžete detskú kolísku vybrať z detského 
kočíka. 

A

Ak máte ešte otázky týkajúce sa používania, obráťte sa, prosím, 
na nás:

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

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

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
 

Tel.: +44 (0) 1264 333343
Fax: +44 (0) 1264 334146
E-mail.: service.uk@britax.com
www.britax.com
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 Nájdite si, prosím, čas na dôkladné prečítanie pokynov a odložte ich 
do na to určeného odkladacieho vrecka 10  na detskej kolíske, aby boli 
kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu! Keď odovzdáte autosedačku tretím 
osobám, musí byť v nej priložený návod!  

 NEBEZPEČENSTVO! Na ochranu Vášho dieťaťa:
•  V prípade nehody s rýchlosťou nárazu viac než 10 km/h sa môžu vyskytnúť poško-

denia detskej kolísky, ktoré nemusia byť vždy viditeľné. V tomto prípade sa musí 
detská kolíska vymeniť. Zaistite jej riadnu likvidáciu.

•  Detskú kolísku nechajte dôkladne skontrolovať, ak bola poškodená (napr. po páde 
na zem).

•  Pravidelne kontrolujte všetky dôležité časti, či nie sú poškodené. Predovšetkým 
sa uistite, či sú perfektne funkčné všetky mechanické diely.

• Časti detskej kolísky nikdy nemažte ani neolejujte.
•  Dieťa nikdy nenechajte v detskej kolíske vo vozidle bez dozoru.
•  Vždy pripútajte vaše dieťa v detskej kolíske. 
•  Dieťa nikdy nenechajte v detskej kolíske na vyvýšených plochách bez dozoru (naprí-

klad prebaľovací pult, stôl, gauč). 
•  Chráňte detskú kolísku proti intenzívnemu priamemu slnečnému žiareniu (napr. 

zakrytím ľahkou textíliou) v prípade, že ju nepoužívate. Detská kolíska sa na pria-
mom slnečnom žiarení môže veľmi nahriať. Detská pokožka je citlivá a mohla by 
sa poraniť.

•  Čím tesnejšie dolieha pás na telo Vášho dieťaťa, tým väčšia je bezpečnosť Vášho 
dieťaťa. Preto sa neodporúča, aby malo dieťa pod pásom hrubé oblečenie. 

•  Detská kolíska nie je určená na trvalé uloženie vášho dieťaťa. Poloha dieťaťa v 
polosede neustále namáha jeho chrbticu. Vyberte vaše dieťa tak často z detskej 
kolísky, ako je to len možné, pri dlhších jazdách robte prestávky. Po vystúpení z auta 
nenechávajte dieťa ležať v detskej kolíske. 

•  Zaistite chrbtové opierky sedadiel vozidla (napr. zacvaknutá západka lavice zadných 
sedadiel).

•  Nikdy sa nepokúšajte zaistiť dieťa vo vašom lone bezpečnostným pásom alebo 
pomocou pridržania.

 NEBEZPEČENSTVO! Na ochranu všetkých cestujúcich vo vozidle:
Pri núdzovom zabrzdení alebo pri nehode môžu nezaistené predmety a osoby poraniť 
ostatných spolucestujúcich. Preto, prosím, myslite vždy na to, aby…
•  boli vo vozidle zaistené všetky ťažké predmety alebo predmety s ostrými hranami 

(napríklad na odkladacej doske za zadnými sedadlami).
• boli všetky osoby vo vozidle pripútané.
•  bola detská kolíska v aute vždy zaistená, aj keď sa nepovezie žiadne dieťa.

 VAROVANIE! Na ochranu pri zaobchádzaní s detskou sedačkou:
•  Aby ste predišli poškodeniam, dávajte pozor, aby sa detská kolíska nezaklinila medzi 

tvrdými predmetmi (dvere vozidla, vodiace lišty sedadiel, atď).
•  Presvedčte sa, že spodný koniec pásu nie je zaseknutý (napr. vo dverách, v eskalá-

tore atď.), pretože detská kolíska by tak mohla spadnúť.    
•  Keď detskú kolísku nepoužívate, odložte ju na bezpečné miesto. Na autosedačku 

neklaďte žiadne ťažké predmety a neodkladajte ju priamo vedľa zdrojov tepla ani na 
priame slnečné žiarenie.
 POZOR! Na ochranu vášho vozidla:

•  Niektoré poťahy sedadiel vozidla vyhotovené z citlivých materiálov (napr. velúr, koža, 
atď.) môžu pri používaní detských autosedačiek niesť známky opotrebovania. Pre 
optimálnu ochranu poťahov sedadiel odporúčame použiť podložku detskej autose-
dačky BRITAX RÖMER z nášho programu príslušenstva.

STRANA II

Držadlo na nosenie 04  môžete nechať zapadnúť do troch polôh A, B a C:
Polohy držadla na nosenie:
A - na prenášanie a prepravu v aute.
B - na vloženie Vášho dieťaťa.
C - na bezpečné a stabilné postavenie mimo auta. 

Nastavenie držadla na nosenie:
1.  Stlačte naraz obe tlačidlá 02  na držadle  

na nosenie 04 . 
2.  Otáčajte držadlo na nosenie 04  so stlačenými tla-

čidlami, 02  až sa nachádza v požadovanej polohe. 
3.  Tlačidlá pustite 02  a uistite sa, že držadlo na nose-

nie 04  je správne zafixované.  

8.1 NASTAVENIE DRŽADLA NA NOSENIE 


