
5. HOOLITSUS JA HOOLDUS

• Lukukeeled 29  fikseeruvad ilma kuuldava „klõps“-helita.
• Lukukeeli 29  saab üksnes raskelt sisse suruda (Te tunnete takistust).
• Rihmalukku 04  saab avada ainult kõrge jõutarbega.

Abinõu: Puhastage rihmalukk 04 , et see talitleks jälle laitmatult:

Rihmaluku puhastamine
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1. Võtke kate istumispinnalt allpool „Katte mahavõtmine“ all kirjeldatud viisil maha.
2. Pöörake hargirihm koos metallplaadiga 24 , mis hoiab rihmalukku 04  

istmekestas 18  , 90° pikilõhikusse.
3. Lükake metallplaat 24  kitsa servaga eespool läbi rihmalõhiku 25 .
4. Leotage rihmalukku 04   vähemalt üks tund nõudepesuvahendiga soojas vees. 

Siis loputage see põhjalikult ja kuivatage.
5. Lükake metallplaat 24  eestpoolt täielikult pikilõhikusse.
6. Pöörake hargirihma koos metallplaadiga 24  90°, kuni see on haagitud 

sõidusuunaga risti rihmalõhikusse 25  istmekestal 18 .
 OHT! Kontrollige jõuliselt rihmalukust 04  tõmmates istmekesta 17  kindlat 
kinnitust.

7. Pistke rihmalukk 04  läbi hargipolstri 23  kattes ja kinnitage takjasulgur ning 
kate taas. 

Katte mahavõtmine
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1. Seadke istmekest 17  laugeimasse positsiooni.
2. Lõdvendage õlarihmad 09  ja avage rihmalukk 04 .
3. Lükake peatugi 03  kõrgeimasse positsiooni.
4. Haakige peatoel 03  esmalt kummiaas 33  alumisest, siis konks 32  ülemisest 

servast lahti ja võtke kate maha.
5. Lükake peatugi 03  madalaimase positsiooni.
6. Avage trukid katte seljaosa vasakul ja paremal küljel ning pistke õlarihmad 09  

läbi väljalõike.
7. Avage hargipolstril takjasulgur 23 .
8. Haakige jalapiirkonnas kummiaasad 33  ja plastkaardid lahti.
9. Haakige katte elastne õmblus istmekesta alumisest servast lahti.
10. Tõmmake kate altpoolt üle seaderihmaga seadeklahvi 13 , rihmaluku 04  ja siis 

väljalõikega üle peatoe 03 .
 OHT! Lapseistet ei tohi ilma istmekatteta kasutada.

Katte taaspaigaldamine:
Toimige katte pealetõmbamiseks vastupidises järjekorras.

 Tähelepanu: Rihmad ei tohi olla keerdus ja peavad paiknema õigesti katte 
rihmalõhikutes.

Õlapolstrite mahavõtmine
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1. Pöörake istmekest 18  tahapoole suunatud asendisse.
2. Lõdvendage õlarihmu 09  nii palju kui võimalik.
3. Avage õlapolstrite 08  külgmised takjasulgurid.
4. Avage käsitsusjuhendi laegas 17 .
5. Tõmmake õlarihmu 09  veidi välja ja haakige nende all asuvate õlapolstrite 08  

rihma-aasad kõrguseseaduri plastvaheseintest 30  lahti.
6. Tõmmake õlapolstrid 08  rihmalõhikutest ettepoole välja.

Õlapolstrite taaspaigaldamine:
Järgige mahavõtmise samme vastupidises järjekorras.

 Tähelepanu: Õlapolstrid 08  ja rihmad ei tohi olla keerdus ega omavahel ära 
vahetatud. Õlarihmad 09  peavad asuma õlapolstrites 08  musta kattelindi all.

1. Vajutage pööramisklahvi 20  alaosa küljel 19  ja 
pöörake samaaegselt istmekesta 18  90° sõiduki 
ukse suunas.

2. Nüüd saate oma last mugavalt sisse panna või 
välja võtta.

3. Kindlustage oma laps (vt peatükki 8. LAPSEISTME 
KASUTAMINE).

4. Pöörake istmekesta 18  90°, kuni see „klõps“-
heliga fikseerub.

5. Tehke kindlaks, et mõlemad indikaatorid 27  
näitavad musta värvust. Kui üks indikaatorites 
peaks näitama punast värvust, siis pole istmekest 
18  õigesti fikseerunud. 

4. SISENEMIS- / VÄLJUMISFUNKTSIOON

Puhastamine
Kasutage eranditult BRITAX RÖMERi originaalistmekatteid. Istmekate on lapseistme 
integraalne koostisosa ja täidab süsteemi laitmatu talitluse tagamiseks tähtsaid 
funktsioone. Varuistmekatteid saate edasimüüjalt.
• Katte saab maha võtta ja säästpesuprogrammil pehmetoimelise pesupulbriga 

pesumasinas (30 °C) ära pesta. Palun järgige katte pesemisetiketil esitatud 
juhiseid.

• Beebi-sisu saab pesta nagu katet. Eemaldage enne pesemist üla- ja alaosast 
kõik vahtosad. Neid ei tohi pesta.

• Õlapolstrid saab ära võtta ja leige seebilahusega pesta.
• Sünteetilisest materjalist osi ja rihmu võib puhastada seebilahusega. Ärge 

kasutage teravatoimelisi puhastusvahendeid (nagu lahustid).

Rihmalukk hoolitsus 
Teie lapse ohutuse eelduseks on, et rihmalukk 04  talitleb õigesti. Rihmaluku 04  
talitlusrikked tulenevad harilikult mustusekogumitest või võõrkehadest:
• Lukukeeled 29  lükatakse pärast punase lahtilukustusklahvi vajutamist üksnes 

aeglaselt välja.
• Lukukeeled 29  ei fikseeru enam (st need lükatakse taas välja, kui proovite neid 

sisse suruda).

 Tähelepanu: Tehke iga kord enne sõitu kindlaks, et pööratav istmekest 18  
on täielikult fikseerunud ja mõlemad indikaatorid näitavad musta värvust. 
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1. TOOTE ÜLEVAADE
2. HEAKSKIIT

Käesolevas juhendis kasutatakse alljärgnevalt esitatud sümboleid: 

Sümbol Signaalsõna Selgitus

 OHT! Raskete inimkahjude oht

 HOIATUS! Kergete inimkahjude oht

 ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht 

 VIHJE! Kasulikud juhised 

3. KASUTAMINE SÕIDUKIS
Palun järgige oma sõiduki käitusjuhendis esitatud korraldusi laste 
turvasüsteemide kasutamise kohta. Järgige kasutamisel turvapatjadega 
seotud võimalikke piiranguid.

Palun võtke oma sõiduki käitusjuhendist informatsiooni sõiduki istmete 
kohta, mis on ECE R16 kohaselt laste turvasüsteemide kasutamiseks heaks 
kiidetud. 

SWINGFIX i-SIZE kasutusvõimalused: 

BRITAX RÖMER 
Lapseiste

Istme positsioon ISOFIXiga sõidukis

i-Size Mitte i-Size

SWINGFIX i-SIZE

 
Lapseistet saate kasutada:

Sõidusuunas Ei

Vastu sõidusuunda Jah 1)

2-punktiline või 3-punktili-
ne turvavöö

Ei

Istmetel:
ISOFIX kinnitustega 

Jah 1)

 
(Palun järgige oma riigis kehtivaid eeskirju)
1) Ärge kasutage aktiivse esiturvapadjaga kaassõitjaistmetel!

Meil on hea meel, et meie SWINGFIX i-SIZE saab olla Teie lapse kaaslaseks tema uuel eluetapil.
Võimaldamaks oma last õigesti kaitsta, tuleb SWINGFIX i-SIZE kasutada ja paigaldada tingimata käesolevas juhendis kirjeldatud viisil!

SWINGFIX i-SIZE on ette nähtud eranditult Teie lapse turvamiseks sõidukis.

BRITAX RÖMER 
Lapseiste

Kontroll ja heakskiit vastavalt ECE* R 129/01

Kehakasv Kehakaal

SWINGFIX i-SIZE 40-105 cm ≤ 18 kg

* ECE = Euroopa turvavarustuse norm

Lapseiste on teostatud, kontrollitud ja heaks kiidetud Euroopa laste 
turvaseadiste normi (ECE R 129/01) nõuete kohaselt. Kontrollmärk „E” (ringis) 
ja heakskiidunumber asuvad oranži värvi heakskiiduetiketil (kleeps lapseistmel).

 OHT!  Heakskiit kaotab kehtivuse, kui muudate midagi lapseistmel. 
Muudatusi tohib teha eranditult tootja. Omavolilised tehnilised 
muudatused võivad vähendada istme kaitsefunktsiooni või selle 
täiesti tühistada. Ärge tehke lapseistmel tehnilisi muudatusi.

 OHT!  SWINGFIX i-SIZE tohib kasutada eranditult oma lapse turvamiseks 
sõidukis. See ei sobi mitte mingil juhul koduseks istumisvõimaluseks 
või mänguasjaks.

LEHEKÜLG I

40-105 cm 
≤18 kg

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

Tel: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F: +49 (0) 8221 3670 -210
E-post: 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 
F: +44 (0) 1264 334146
E-post: service.uk@britax.com
www.britax.com

Vt tüübiloendit

Kontakt:

40 - 105 cm
≤ 18 kg

SWINGFIX i-SIZE
Käsitsusjuhend

www.britax.com
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11. BEEBISÜDAMIKU KASUTAMINE

6. OHUTUSJUHISED 
 Palun leidke aega need korraldused hoolikalt läbi lugeda ja hoidke neid 

järelevaatamiseks lapseistmel selleks ettenähtud käsitsusjuhendi laekas 
17  alati käepärast. Juhend peab olema lapseistmega kaasas, kui see 
antakse kolmandatele isikutele edasi. 
Võimaldamaks SWINGFIX i-SIZE'il Teie last õigesti kaitsta, on rangelt 
kohustuslik, et paigaldate ja kasutate seda täpselt käesolevas juhendis 
kirjeldatud viisil. Lapseistme mõned seaded võivad põhjustada teatud 
juhtudel sõidukis „i-Size“ positsioonides kasutamisel piiranguid. 

 OHT! Oma lapse kaitseks:

•  Õnnetuse korral kokkupõrkekiirusega üle 10 km/h võib lapseiste teatud 
tingimustel kahjustada saada ilma, et kahjustus oleks vahetult äratuntav. 
Sellisel juhul tuleb lapseiste välja vahetada. Palun utiliseerige see 
nõuetekohaselt.

• Laske lapseiste põhimõtteliselt üle kontrollida, kui see sai kahjustada  
(nt kui see on maha kukkunud).

• Kontrollige regulaarselt kõiki olulisi osi kahjustuste suhtes. Tehke kindlaks, 
et eelkõige kõik mehaanilised detailid on täiuslikult talitlusvõimelised.

• Ärge määrige ega õlitage kunagi lapseistme osi.
• Ärge jätke oma last kunagi järelevalveta sõidukis lapseistmele.
• Laske lapsel sõidukisse siseneda ja sellest väljuda eranditult sõiduki 

kõnniteeküljelt.
• Kaitske lapseistet intensiivse otsese päikesekiirguse eest, kui seda ei kasutata. 

Lapseiste võib otsese päikesekiirguse käes väga kuumaks minna. Lapse nahk 
on tundlik ja võib seetõttu vigastada saada.

• Mida tihedamalt toetub turvavöö vastu lapse keha, seda paremini on 
laps kaitstud. Vältige seetõttu turvavöö all oma lapsele paksude riiete 
selgapanemist. 

• Tehke pikkadel sõitudel regulaarselt pause, et anda lapsele võimalus ringi 
joosta ja mängida.

• Kasutamine tagaistmel: lükake esiiste piisavalt kaugele ette, et lapse jalad 
ei saaks vastu esiistme seljatuge lüüa (vigastusohu vältimiseks).

 OHT! Kõigi sõidukis reisijate kaitseks:

Hädapidurdamise või õnnetuse korral võivad kindlustamata esemed ja isikud 
teisi kaassõitjaid vigastada. Palun pöörake alati tähelepanu sellele, et...

• Te ei kasuta muid koormust vastuvõtvaid puutepunkte peale käesolevas 
juhendis kirjeldatute ja lapseistmele märgitute. 

• sõiduki istmete seljatoed on fikseeritud (nt fikseerige pikaliklapitav tagapink).
• kõik rasked või teravaservalised esemed on sõidukis (nt mütsiriiulil) 

kindlustatud.
• kõik inimesed on sõidukis turvavööga kinnitatud.
• lapseiste on sõidukis alati kinnitatud ka siis, kui last ei transpordita.

 HOIATUS! Kaitseks lapseistmega ümberkäimisel:

• Ärge kasutage lapseistet kunagi lahtiselt, ka mitte prooviistumiseks.
• Pöörake kahjustuste vältimiseks tähelepanu sellele, et lapseistet ei kiiluta 

kõvade esemete vahele kinni (sõiduki uks, istmesiinid jne).
• Säilitage lapseistet kindlas kohas, kui seda ei kasutata. Ärge pange istmele 

raskeid esemeid ega ladustage seda vahetult soojusallikate kõrval või otseses 
päikesekiirguses.

 ETTEVAATUST! Oma sõiduki kaitseks:

• Teatud kindlatel sõiduki-istmekatetel, mis on valmistatud kulumise 
suhtes tundlikumatest materjalidest (nt veluur, nahk jne), võivad tekkida 
lapseistmete kasutamisel kulumisjäljed. Sõiduki istmekatete optimaalseks 
kaitsmiseks soovitame kasutada BRITAX RÖMERi lapseistme alust meie 
tarvikuprogrammist.

LEHEKÜLG II

1. Kui Teie sõiduk pole standardselt ISOFIX sisestusabidega varustatud, siis 
kinnitage kaks istme tarnekomplektis sisalduvat* sisestusabi 02  ülespoole 
suunatud väljalõikega sõidukil kahe ISOFIX kinnituspunkti 01  külge.

 VIHJE! ISOFIX kinnituspunktid asuvad sõiduki istme istumispinna ja seljatoe 
vahel.

2. Lükake sõiduki istme peatugi kõige ülemisse positsiooni.

* Sisestusabid hõlbustavad lapseistme paigaldamist ISOFIX kinnituspunktide 
abil ja väldivad kahjustusi sõiduki istmekatetel. Kuni neid ei kasutata, 
eemaldage need ja säilitage kindlas kohas. Pikaliseatava seljatoega sõidukitel 
tuleb enne seljatoe pikaliseadmist sisestusabid eemaldada. Võimalikud 
tekkivad probleemid tulenevad harilikult sisestusabidel ja konksudel esinevast 
mustusest ning võõrkehadest. Kõrvaldage selliste probleemide tõrjumiseks 
mustus ja võõrkehad.

7. ETTEVALMISTAVAD TÖÖD 

8. LAPSEISTME PAIGALDAMINE
1. SUMMUTUSLOOGA KOHANDAMINE

1.1 Pange lapseiste sõidusuunas ühele sõidukis 
kasutamiseks lubatud istmele. 

1.2 Hoidke ühe käega seadekäepidet 14  
summutusloogal 10  vajutatult ja tõmmake 
teise käega samaaegselt summutuslooka 10  
ülespoole, kuni see on lahti lukustatud.

1.3 Kohandage summutuslooga 10  nurk sõiduki 
istme seljatoe istenurgale nii, et summutuslook 
10  fikseerub „klõps“-heliga.

10. LASTEISTME KASUTAMINE

2. ISOFIXi ETTEVALMISTAMINE 
2.1 Tõmmake halli tekstiilaasa 15 , kuni ISOFIX 

fikseerimishaarad 16  on täiesti välja 
sõidutatud.

2.2 Vajutage istme mõlemal küljel rohelist 
kindlustusnuppu 06  ja punast vabastusnuppu 
05  teineteisele vastu. Nii teete kindlaks, et 
ISOFIX fikseerimishaarade 16  mõlemad 
konksud on avatud ja kasutusvalmis.

3. ISOFIXi KINNITAMINE
3.1  Positsioneerige mõlemad ISOFIX 

fikseerimishaarad 16  vahetult mõlema 
sisestusabi 02  ette.

3.2 Lükake mõlemaid ISOFIX fikseerimishaarasid 
16  sisestusabidesse 02 , kuni ISOFIX 
fikseerimishaarad 16  fikseeruvad mõlemal 
küljel „klõps“-heliga. 

 OHT! Roheline kindlustusnupp 06  peab 
olema mõlemal küljel nähtav, et lapseiste oleks 
õigesti kinnitatud.

4. LAPSEISTME KINNISURUMINE  
Suruge lapseistet võimalikult palju vastu sõiduki 
istme seljatuge.

5. KINNITUSE KONTROLLIMINE 
Raputage lapseistet tegemaks kindlaks, et see on 
kindlalt kinnitatud, ja kontrollige kindlustusnuppe 
06  tegemaks kindlaks, et mõlemad näidikud on 
täielikult rohelised.

6. TUGIJALA INSTALLEERIMINE 
6.1  Tõmmake tugijalga 21  nii palju lapseistme 

tagaküljelt eemale, kuni on kuulda „klõps“-heli 
ja tugijalg 21  on täiesti välja keeratud. Punane 
märgistus ei tohi olla enam nähtav. 

6.2 Vajutage mõlemat seadeklahvi 22  ja tõmmake 
tugijalga 21  nii palju välja, kuni see seisab 
kindlalt sõiduki põrandal. Näidik peab näitama 
tugijalal 21  täielikult rohelist ja mõlemad 
seadeklahvid 22  peavad „klõps“-heliga 
fikseeruma.  

 OHT! Tugijalg 21  ei tohi kunagi õhus 
rippuda ega selle alla esemeid panna. 
Pöörake ka tähelepanu sellele, et tugijalg 21  
ei tõsta SWINGFIX i-SIZE alaosa 19  sõiduki 
istme istumispinnalt üles.

1. ÕLARIHMADE LÕDVENDAMINE 
Vajutage õlarihmade lõdvendamiseks rihma 
seadeklahvi 11  ja tõmmake samaaegselt 
mõlemaid õlarihmu 09  ettepoole. 

 TÄHELEPANU! Ärge tõmmake õlapolstritest 
08 .

2. RIHMALUKU AVAMINE 
Vajutage rihmaluku 04  avamiseks rihmalukul 
punast klahvi. 

5. PEATOE SEADISTAMINE 
Õigesti seadistatud peatugi 03  tagab Teie lapsele 
lapseistmes optimaalse kaitse:

Peatugi 03  tuleb seadistada nii, et õlarihmad 09  
asuvad lapse õlgade kõrgusel või veidi kõrgemal.

Peatoe seadistamiseks: 
5.1 Lõdvendage rihmamehhanism (8.1)
5.2 Hoidke vabastusklahvi 07  peatoel 03  

vajutatult ja nihutage peatuge 03  õige 
õlakõrguseni.

5.3 Kontrollige, kas peatugi 03  on õigesti 
fikseerunud, nihutades selleks peatuge 03  
veidi allapoole.

3. LAPSE PANEMINE LAPSEISTMESSE 
Pange oma laps lapseistmesse.  
Pöörake tähelepanu sellele, et rihmalukk 04  on 
ettepoole ümber pööratud, ja pange oma laps 
lapseistmesse. 

 OHT! Kasutage lapseistet kaassõitja istmel 
ainult tahapoole suunatult, mil esiturvapadi on 
deaktiveeritud.

 4. ÕLARIHMADE PAIGUTAMINE 
Pange õlarihmad 09  üle lapse õlgade. 

 TÄHELEPANU! Õlarihmad 09  ei tohi olla 
keerdus ega omavahel ära vahetatud.

6. RIHMALUKU SULGEMINE  
Pistke mõlemad lukukeeled 29  kokku ja fikseerige 
need kuuldava „klõps“-heliga rihmalukku 04 .

7. SEADERIHMA PINGUTAMINE  
Tõmmake seaderihma, 12  kuni rihm toetub laugelt 
ja tihedalt vastu lapse keha.
 HOIATUS! Puusarihmad peavad kulgema 

võimalikult madalalt üle lapse taljekumeruse.

1. Vajutage tugijala mõlemat seadeklahvi 22  ja lükake tugijala alumist osa 
ülemise osa sisse, kuni see on täiesti sisse sõidutatud. Laske seadeklahvid 
lahti, et tugijalg sisse sõidutatud positsioonis fikseerida.

2. Vabastage ISOFIX kinnitus mõlemal küljel, vajutades selleks mõlemal küljel 
rohelist kindlustusnupp 06  ja punast vabastusnuppu 05  teineteisele vastu.

3. Lükake ISOFIX fikseerimishaarad 16  tagasi istmekesta 18 .  
  VIHJE! ISOFIX fikseerimishaarad on kahjustuste eest kaitstud, kui need 
lükatakse jälle istme alaosa sisse.
 OHT! Lapseiste peab olema sõidukis alati kindlustatud ka siis, kui last 

transpordita. 

Palun järgige oma riigi utiliseerimisnõudeid.

Pakendi utiliseerimine Papikonteiner

Istmekate Olmejäätmed, termiline käitlus

Plastosad Tähistuse järgi vastavasse 
konteinerisse

Metallosad Metallikonteiner

Vöölindid Polüestrikonteiner

Lukk ja keel Olmejäätmed

12. ISTUMISNURGA SEADISTAMINE
SWINGFIX i-SIZE istmekesta saab kasutada ettepoole ja tahapoole suunatult 
vastavalt kuues erinevas kaldenurgas:

Istumisnurga ümberseadmiseks:
Vajutage seadekäepidet 13  ettepoole ja lükake 
istmekest 18  soovitud positsiooni. 

 OHT! Istmekest 18  peab igas positsioonis 
„klõps“-heliga tugevasti fikseeruma. Tõmmake 
istmekesta 18 , et fikseerumine üle kontrollida.

 ►Õlarihmad 09  peavad olema reguleeritud nii, 
et need asetseksid lapse õlgade kõrgusel või 
veidi kõrgemal.
 ►Õlarihmad 09  ei tohi kulgeda lapse selja tagant, 
kõrvade kõrguselt ega üle kõrvade.

 Kontrollige lapse turvalisuse tagamiseks iga kord enne 
autosõitu, kas ...
• lapseiste on mõlemal küljel ISOFIX lukustushaaradega 16  ISOFIX 

kinnituspunktidesse 01  fikseerunud ja mõlemad ISOFIX näidikud 06  
on täielikult rohelised;

• lapseiste on kindlalt kinnitatud;

14. UTILISEERIMINE

13. LAPSEISTME MAHAVÕTMINE

0201

Beebisüdamikku tuleb kasutada maksimaalselt kehakasvuni 60 cm. 
Pange beebisüdamik lapseistmesse ja asetage mõlemad õlarihmad 09  üle 
beebisüdamiku.
Haakige mõlemad plastkonksud peatoe 03  katte aasadesse.
Juhtige rihmalukk 04  ja hargipolster läbi väljalõigete beebisüdamiku 
alumisel osal.

 TÄHELEPANU! Veenduge alati, et laps on õigesti kindlustatud.

• tugijalg 21  seisab tugevasti sõiduki põrandal ja näidik on tugijalal 21  
roheline;

• pööratav istmekest 18  on täielikult fikseerunud ja mõlemad indikaatorid 
näitavad musta värvust.

• lapseistme rihmad toetuvad tihedalt, ilma sisse soonimata vastu lapse keha;
• õlarihmad 09  on õigesti seadistatud ja rihmad pole keerdus;
• õlapolstrid 08  asuvad õiges positsioonis vastu lapse keha;
• esiturvapadi on deaktiveeritud, kui lapseistet kasutatakse kaassõitjaistmel. 
• lukukeeled 29  on rihmalukku 04  fikseerunud.

 TÄHELEPANU! Kui Teie laps üritab ISOFIX lahtilukustusklahve 05  või 
rihmalukku 04  avada, siis peatuge viivitamatult niipea, kui see on võimalik. 
Kontrollige, kas lapseiste on õigesti kinnitatud, ja tehke kindlaks, et laps 
on õigesti kindlustatud. Selgitage lapsele tema tegevusega seotud ohte.
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