
ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛІ4.

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE

09

10

Накладки на плечових лямках

Замок ременяТрубчаста рама/ручка 
для перенесення

Фіксатори
Кнопки
Підголівник

Плечові ремені

01

02

03

04

06

07

08 Тримач ременя
Проріз для ременя

Кінець ременя09

11

12

Адаптер 13

Гачок для тенту від сонця14

Знімання чохла із крісла
1.  Зніміть тент від сонця (див. Розділ 8.5).
2.  Розімкніть замок ременя 08  (натисніть червону 

кнопку).
3.  Відкрийте кнопкові застібки на накладок на плечових 

лямках 06 .
4.  Витягніть розташовану під плечовими лямками 07  

частину чохла підголівника догори.
5.  Зніміть чохол з підголівника 01  догори.
6.  Зніміть пластикові накладки з крайки довкола авто-

мобільної колиски.
7.  Виведіть кінець ременя 09  з чохла.
8.  Зніміть чохол.

 ►Після цього чохол можна прати. Уважно ознайомтеся 
з інструкцією стосовно чищення на етикетці.
 Перед пранням зніміть задню частину сидіння для 

немовлят. Її не можна прати разом з іншими речами.
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ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ5.

Язички замка05

Відділ для інструкції10

14

13

06

04

0501

02

03

07

08

11

12

01

07

06

09

16

17
12

03

18

17

26

1.  Поверніть регулятор SICT 26  повністю назад за 
годинниковою стрілкою. 

2.  Зніміть діагональний ремінь безпеки 16  з блакит-
ного тримача ременя 12 . 
 
 
 

3.  Відкрийте замок автомобільного ременя безпеки 
18  і вийміть поясний ремінь безпеки 17  із синіх 
напрямних ременя 03 . 

 ►Після цього колиску можна зняти.  
 

 ОБЕРЕЖНО! Автомобільну колиску завжди 
має бути закріплено в автомобілі, навіть якщо в ній 
немає дитини.

УТИЛІЗАЦІЯ:

Дотримуйтеся норм утилізації, що діють у вашій країні.

Утилізація пакування Контейнер для картону

Чохол Залишкові відходи, термічна переробка

Пластикові деталі Відповідний контейнер згідно з маркуванням

Металеві деталі Контейнер для металу

Ремені безпеки Контейнер для поліестеру

Застібки та пряжки Залишкові відходи

ЗНІМАННЯ:

Демонтаж і чищення замка ременя
1.  Нахиліть автомобільну колиску назад.
2.  Просуньте металеву пластину 30 , за допомогою якої 

замок ременя кріпиться до автомобільної колиски, 
вертикально через отвір для ременя 31 .

3.  Покладіть замок ременя 08  у теплу воду з мийним 
засобом щонайменше на 1 годину. Після цього пропо-
лощіть його та добре висушіть.

Встановлення замка ременя:
1.  Просуньте металеву пластину 30  вертикально зверху 

донизу через отвір для ременя 31  в чохлі та через 
автомобільну колиску. Зважайте на правильний 
напрямок.

2.  Сильно потягніть за замок ременя 08 , щоб перевіри-
ти фіксацію.

Надягання чохла
Щоб надягти чохол, виконайте відповідним чином усі дії 
у зворотному порядку.
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30
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Ми раді, що наша автомобільна колиска BABY-SAFE i-SIZE зможе супро-
воджувати вашу дитину протягом перших місяців її життя.
Для надійного захисту вашого малюка автомобільні колиски BABY-SAFE 
i-SIZE слід використовувати та встановлювати чітко дотримуючись цієї 
інструкції з експлуатації! Перед першим використанням автомобільної 
колиски BABY-SAFE i-SIZE уважно прочитайте інструкцію з експлуатації 
та зберігайте її в передбаченому для цього місці на автомобільній колисці.
Якщо у вас є ще запитання стосовно користування автомобільною ко-
лискою, будь ласка, звертайтеся до нас:

У цій інструкції використовуватимуться такі символи: 

Символ Сигнальне слово Пояснення

 ОБЕРЕЖНО! Ризик отримати серйозні травми

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик отримати легкі травми

 УВАГА! Ризик отримати матеріальні збитки 

 ПОРАДА! Корисні вказівки 

Інструкції, які потрібно виконувати в певній послідовності, пронумеровано 
відповідним чином.
Наприклад: 
1. Натисніть на кнопку...  16

17

Кольори напрямних ременя безпеки
Для зручності обидва автомобільні ремені 
безпеки позначено різними кольорами. 
Діагональний ремінь безпеки 16  — блакит-
ним, а поясний ремінь безпеки 17  — синім. 
Відповідні напрямні для ременів на дитячому 
кріслі мають такі самі кольори. 

Дотримуйтеся вказівок із використання систем безпеки для дітей, що їх наведено 
в посібнику з експлуатації вашого автомобіля. 

Перевірте в посібнику з експлуатації свого автомобіля інформацію про те, які сидіння 
автомобіля мають допуск до використання систем безпеки для дітей згідно з ECE R16.
 
Варіанти використання автомобільної колиски BABY-SAFE i-SIZE: 

Дитяче автокрісло 
BRITAX RÖMER

Сидіння автомобіля

i-Size Не i-Size

BABY-SAFE i-SIZE 

Окрім того, автомобільну колиску BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² можна вико-
ристовувати з базами BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE (доступні як приладдя) як 
сертифікований виріб i-Size. Бази полегшують безпечне встановлення/знімання автомо-
більної колиски в транспортному засобі. База BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE додатково 
надає можливість регулювати кут нахилу автомобільної колиски. 
 
Дитяче крісло можна використовувати наступним чином:

у напрямку руху ні

проти напрямку руху так

з ременем безпеки із кріпленнями 
в 2 точках

ні

з ременем безпеки із кріпленнями 
в 3 точках1)

так

на пасажирському сидінні поряд 
із сидінням водія

так 2)

на бокових задніх сидіннях так

на середньому задньому сидінні 
(з ременем безпеки із кріпленнями 
в 3 точках)

так 3) 

 
1) Ремінь безпеки повинен відповідати стандарту ЕСЕ R 16 (або еквівалентному стандарту), 
про що свідчить, наприклад, обведена літера E/e на етикетці перевірки на ремені безпеки.
2) Передню подушку безпеки повинно бути вимкнено. Дотримуйтеся вказівок, наведених 
у посібнику з експлуатації автомобіля.
3) Встановлення дитячого автомобільного крісла неможливе за наявності лише ременя 
безпеки із кріпленнями в 2 точках.

Автомобільна колиска BABY-SAFE i-SIZE призначена виключно для захи-
сту дитини в автомобілі. 

Дитяче 
автомобільне крісло 

BRITAX RÖMER

Перевірка та сертифікація 
відповідно до ECE* R 129/00

Зріст дитини Вага дитини
BABY-SAFE i-SIZE 40–83 см ≤ 13 кг

*ECE = європейський стандарт для обладнання безпеки 
Автомобільну колиску сконструйовано, випробувано та сертифіковано 
відповідно до вимог європейського стандарту для обладнання, що забез-
печує безпеку дітей (ECE R129/00). Позначка про випробування Е (у колі) 
та номер допуску вказані на оранжевій етикетці, що підтверджує сертифі-
кацію (етикетка на дитячому автомобільному кріслі).

 ОБЕРЕЖНО! Дитяче автомобільне крісло дозволяється вико-
ристовувати лише з базами, наведеними в розділі 
«4. ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛІ». 

 ОБЕРЕЖНО! Допуск втрачає свою силу в разі внесення будь-яких 
змін у дитяче автомобільне крісло. Зміни може здійс-
нювати лише виробник. В результаті власноручних 
технічних змін може порушитися захисна функція 
автокрісла або зовсім скасуватися. 
Не вносьте ніяких технічних змін у дитяче автокрісло.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Дитяче автомобільне крісло BABY-SAFE i-SIZE 
дозволяється використовувати лише для захисту 
дитини в автомобілі. У жодному разі не можна 
використовувати його вдома як сидіння чи іграшку.

 ОБЕРЕЖНО! Забороняється пристібати дитину чи дитяче сидін-
ня за допомогою ременя безпеки із кріпленнями 
в 2 точках. Якщо дитина пристебнута ременем 
безпеки із кріпленнями лише в 2 точках, то в разі 
аварії це може призвести до її травмування або 
навіть загибелі.

СТОРІНКА I

Зношений чохол заміняйте лише оригінальним чохлом для крісел BRITAX 
RÖMER, оскільки він є невід’ємною частиною крісла, що відіграє важливу роль 
у забезпеченні належного функціонування системи безпеки. Запасні чохли 
можна придбати в дилера.
• Пластикові деталі можна мити в мильній воді. Не використовуйте агресивні 

засоби для чищення (наприклад, розчинники).
 ОБЕРЕЖНО! Заборонено використовувати автомобільну колиску без чохла. 

Інструкція з експлуатації

www.britax.com
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≤ 13 кг
40–83 см

ЗНІМАННЯ/УТИЛІЗАЦІЯ6.

ВСТУП2. ДОЗВІЛ3.

ОГЛЯД ПРОДУКТУ1.

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

Тел.: +49 (0) 8221 3670-199/-299
Факс: +49 (0) 8221 3670-210
Ел. пошта: service.de@britax.com
www.britax.com

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

 
Тел.: +44 (0) 1264 333343
Факс: +44 (0) 1264 334146
Ел. пошта: service.uk@britax.com
www.britax.com

40–83 см
≤ 13 кг



   
 

   

1.  Виберіть належне положення в автомобілі від-
повідно до таблиці в розділі 4. ВИКОРИСТАННЯ 
В АВТОМОБІЛІ.

2.  Встановіть автомобільну колиску на сидіння 
автомобіля у протилежному до руху автомобіля 
напрямку (немовля дивиться назад).

3.  Переконайтеся, що ручка для перенесення 04  
перебуває у верхньому положенні A.

4.  Витягніть автомобільний ремінь безпеки та обве-
діть ним автомобільну колиску.

5.  Вставте язичок замка 29  в замок ременя 
безпеки 18 .

6.  Помістіть поясний ремінь безпеки 17  у напрямні 
ременя 03  з обох боків крайки автомобільної 
колиски. Стежте за тим, щоб поясний ремінь 17  
не перекручувався.

7.  Натягніть поясний ремінь 17 , потягнувши за 
діагональний ремінь 16 .

8.  Протягніть діагональний ремінь 16  за верхньої 
частиною автомобільної колиски над адаптером 13.

9.  Уведіть діагональний ремінь 16  у тримач ременя 
12 . Стежте за тим, щоб ремінь не перекручувався.

10. Натягніть діагональний ремінь безпеки 16 .
  ОБЕРЕЖНО! Переконайтеся, що замок автомо-
більного ременя безпеки 18  у жодному разі не 
перебуває в напрямній ременя 03  та не виступає 
вперед настільки, щоб перебувати перед напрям-
ною ременя 03  (за напрямком руху). Якщо замок 
автомобільного ременя безпеки 18  перебуває в 
напрямних ременя 03  чи перед ними 03 , встано-
віть автомобільну колиску на інше сидіння. Якщо 
ви маєте сумніви щодо встановлення переносного 
дитячого автокрісла, зверніться до свого дилера.

11. Викручуйте регулятор SICT 26  проти годинни-
кової стрілки (з ближчого до дверей боку), доки 
відстань між ним і дверима автомобіля не стано-
витиме 5 мм, або до крайнього положення.  
Викручений регулятор SICT 26  служить для до-
даткового захисту в разі бокового зіткнення.

Перш ніж закріпити автомобільну колиску в автомобілі, пристебніть дити-
ну в колисці як описано в Розділі 8.4. ПРИСТІБАННЯ ДИТИНИ. 

 ОБЕРЕЖНО! Удар подушки безпеки по автомобільній колисці може завда-
ти вашій дитині серйозні травми чи навіть призвести до летального випадку.
Використовувати автомобільну колиску на сидіннях пасажирів з увімкне-
ною передньою подушкою безпеки заборонено! Для сидінь із боковими 
подушками безпеки дотримуйтеся вказівок, наведених у посібнику з 
експлуатації вашого автомобіля.
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ВИКОРИСТАННЯ8.

Поки ваш малюк ще дуже маленький, використовуйте зменшувач сидін-
ня. Для більших немовлят поролонові вставки можна вийняти. 

Для встановлення зменшувача сидіння:
1.  Розімкніть замок ременя 08  (натисніть червону 

кнопку). 
2.  Покладіть зменшувач сидіння 19  в автомобіль-

ну колиску. Частину, заповнену поролоновими 
вставками, повинно бути спрямовано донизу.

3.  Уведіть нижню частину зменшувача сидіння під 
плечові ремені 07 . Переконайтеся, що зменшу-
вач сидіння 19  прилягає до спинки автомобіль-
ної колиски.

8.2 ВИКОРИСТАННЯ ЗМЕНШУВАЧА СИДІННЯ

8.3 РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПЛЕЧОВИХ РЕМЕНІВ
Правильно відрегульований підголівник 01  забезпечує оптимальний за-
хист дитини в дитячому сидінні. Підголівник 01  повинно бути відрегульо-
вано так, щоб вихідний отвір плечових ременів 07  був нижче рівня плечей 
дитини приблизно на ширину двох пальців (25 мм). 

Регулювання плечових ременів:
1.  Розімкніть замок ременя 08  (натисніть червону 

кнопку). 
2.  Відкрийте відділ для інструкції 10  зі зворотнього 

боку автомобільної колиски. 
3.  Встановіть підголівник 01  у правильне положення, 

натиснувши та перемістивши кнопку регулювання 
плечових ременів 20 . (Підголівник 01  повинно 
бути відрегульовано так, щоб вихідний отвір пле-
чових ременів 07  був нижче рівня плечей дитини 
приблизно на ширину двох пальців (25 мм).)

4.  Переконайтеся, що кнопка регулювання плечо-
вих ременів 20  правильно зафіксувалася.

5.  Закрийте відділ для інструкції 10 .

Послаблення плечових ременів:
Натисніть кнопку регулювання 21  й одночасно 
потягніть обидва плечові ремені 07  вперед.   
 
Натягування плечових ременів:
Потягніть за кінець ременя 09 . Стежте при цьому 
за тим, щоб кінець ременя 09  витягався прямо, 
а не був спрямований вгору чи вниз.

8.4 ПРИСТІБАННЯ ДИТИНИ
Автомобільна колиска BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE забезпечує мак-
симальну безпеку, коли плечові ремені щонайщільніше прилягають до тіла 
немовляти, не стискаючи його.  

Пристібання немовляти 
1.  Ослабте плечові ремені 07 (як описано в розділі 

8.3 РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПЛЕЧОВИХ РЕМЕНІВ).
2.  Розімкніть замок ременя 08  (натисніть червону 

кнопку). 
3.  Протягніть плечові ремені 07  над плечима вашої 

дитини.  
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не перекручуйте та не 

міняйте місцями плечові ремені, інакше вони не 
забезпечуватимуть належний захист. 

4.  Складіть язички обох ременів 05  разом.
5.  Вставте язички ременів 05  із чутним звуком 

фіксації.
6.  Натягніть плечові ремені 07, щоб вони щільно 

прилягали до тіла немовляти (як описано в розділі 
8.3 РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПЛЕЧОВИХ РЕМЕНІВ). 

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ремені безпеки, що 
кріпляться на стегнах, мають проходити щонай-
ближче до пахового згину немовляти.

A

ВСТАНОВЛЕННЯ В АВТОМОБІЛІ 9.

 Для безпеки дитини перед кожною поїздкою перевіряйте, чи...
 ►автомобільну колиску встановлено в протилежному до напрямку руху 
положенні,
 ►автомобільну колиску закріплено на сидінні пасажира лише за умови, 
що жодна передня подушка безпеки в разі спрацювання не зачепить 
автомобільну колиску,
 ►автомобільну колиску зафіксовано ременем безпеки з кріпленням 
у 3 точках,
 ►поясний ремінь проходить через обидві напрямні ременя 03  на крайці 
автомобільної колиски,
 ►діагональний ремінь 16  проходить через тримач ременя 12 ,
 ►замок автомобільного ременя безпеки 18  не перебуває в напрямній 
ременя 03  чи перед нею,
 ►автомобільний ремінь безпеки натягнутий і не перекручений,
 ►регулятор SICT 26  правильно встановлений і використовується 
належним чином.

8.5 ВИКОРИСТАННЯ ТЕНТУ ВІД СОНЦЯ
Тент від сонця 28  захищає голову немовляти від прямого сонячного світ-
ла. Його легко розкласти, зафіксувавши на ручці для перенесення 04 , та 
скласти. Щоб зняти чи навісити тент від сонця 28 , виконайте наступні дії:

ЗНІМАННЯ ТЕНТУ ВІД СОНЦЯ 
1.  Зніміть тент для сонця 28  з верхньої частини 

автомобільної колиски. Для цього потрібно 
відкрити кнопкові застібки та зняти еластичну 
крайку.

2.  Зніміть петлі 15  з гачків на тенті від сонця з обох 
боків ручки для перенесення 14 .

ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕНТУ ВІД СОНЦЯ 
1.  Зачепіть петлі 15  ліворуч і праворуч на ручці для 

перенесення за гачки на тенті від сонця 14 .
2.  Натягніть еластичну крайку на верхню частину 

автомобільної колиски. Зафіксуйте еластичну 
крайку з боків за допомогою натискних кнопок.

ВИКОРИСТАННЯ З ДИТЯЧОЮ КОЛЯСКОЮ 10.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ7.

Встановлення автомобільної колиски на дитячу 
коляску
1.  Встановіть дитячу коляску на гальма відповідно 

до інструкції для дитячої коляски.
2.  Підготуйте дитячу коляску відповідно до ін-

струкції, яка надається до неї, для перевезення 
дитини (наприклад, відрегулюйте сидіння дитячої 
коляски, зніміть чохол).

3.  Підніміть автомобільну колиску над коляскою у 
протилежному до напрямку руху положенні.

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ! У жодному разі не намагайте-
ся прикріпити автомобільну колиску до коляски в 
напрямку її руху.

4.  Вставте виступи фіксаторів 22  автомобільної 
колиски з обох боків у гнізда 23 , щоб вони зафік-
сувалися. Контрольні позначки 25  з обох боків 
автомобільної колиски повинні бути зеленими. 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Переконайтеся, що авто-
мобільна колиска надійно з’єднана з дитячою 
коляскою, потягнувши за ручку для перенесення 
04  догори.

Дотримуйтеся інструкції з експлуатації дитячої коляски! 

Автомобільну колиску можна використовувати для перевезення дітей на 
всіх візках дитячих колясок, які дозволено використовувати з автомобіль-
ними колисками BRITAX/RÖMER.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Цю система для перевезення дитини не можна 
використовувати...
 ... для перевезення більше ніж однієї дитини.
 ... для комерційного застосування.
 ... у поєднанні з іншими візками. 
 ...  замість ліжка чи люльки. Сумки, дитячі й легкі коляски можна 

використовувати лише для перевезення.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ!  Завжди пристібайте дитину в колисці та переко-
нуйтеся, що колиску надійно зафіксовано на дитячій колясці. Ніколи не 
піднімайте та не штовхайте коляску за колиску. Завжди фіксуйте гальма, 
перш ніж встановлювати колиску на дитячу коляску чи знімати її.

Знімання автомобільної колиски з дитячої коляски
1.  Встановіть дитячу коляску на гальма відповідно 

до інструкції для дитячої коляски.
2.  Переконайтеся, що ручка для перенесення 04  

перебуває у верхньому положенні A (див. розділ 
8.1 РЕГУЛЮВАННЯ РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ) 

3.  Потягніть і втримуйте сіру кнопку розблокування 24.
4.  Піднімайте автомобільну колиску, доки виступи 

фіксаторів 22  не вивільняться із гнізд 23 .
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ! При цьому надійно втримуйте 
автомобільну колиску.

5.  Зніміть автомобільну колиску з дитячої коляски. 

A

Якщо у вас є ще запитання стосовно користування автомо-
більною колискою, будь ласка, звертайтеся до нас:

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

Тел.: +49 (0) 8221 3670-199/-299
Факс: +49 (0) 8221 3670-210
Ел. пошта: service.de@britax.com
www.britax.com

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

Тел.: +44 (0) 1264 333343
Факс: +44 (0) 1264 334146
Ел. пошта: service.uk@britax.com
www.britax.com
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 Уважно прочитайте ці вказівки та завжди тримайте їх під рукою 
у спеціально призначеному для цього відділі 10  на автомобільній 
колисці! Передаючи дитяче крісло іншим людям, не потрібно забувати 
про інструкцію, яка має постачатися в комплекті з ним!  

 ОБЕРЕЖНО! Для захисту дитини:
•  У разі аварії зі швидкістю зіткнення понад 10 км/год автомобільну колиску може 

бути пошкоджено, але це пошкодження може бути непомітним. У такому разі 
автомобільну колиску необхідно замінити. Утилізуйте колиску належним чином.

•  Завжди перевіряйте автомобільну колиску після можливого пошкодження 
(наприклад, після її падіння).

•  Регулярно перевіряйте всі важливі деталі на наявність пошкоджень. Переконай-
теся, що всі механічні компоненти перебувають у бездоганному робочому стані.

• Ніколи не змащуйте частини автомобільної колиски мастилом.
•  Ніколи не залишайте немовля в автомобільній колисці без нагляду.
•  Завжди пристібайте немовля в автомобільній колисці. 
•  У жодному разі не залишайте немовля в автомобільній колисці на підвищеній 

поверхні (наприклад, на пеленальному комоді, на столі, на дивані) без нагляду. 
•  Доки автомобільна колиска не використовується, захищайте її від дії прямого 

сонячного світла (наприклад, накривайте легкою тканиною). Автомобільна 
колиска може дуже нагріватися під впливом прямого сонячного світла. Дитяча 
шкіра дуже чутлива, тому можуть виникнути пошкодження.

•  Що щільніше ремінь прилягає до тіла дитини, то кращий захист вашого малю-
ка. Тому не надягайте на дитину товстий одяг. 

•  Автомобільна колиска не призначена для тривалого перебування в ній 
немовляти. Положення напівлежачи в автомобільній колисці завжди створює 
навантаження на хребет немовляти. За кожної нагоди виймайте немовля 
з автомобільної колиски, робіть для цього перерви в разі тривалої поїздки. 
Не залишайте дитину лежати в автомобільній колисці поза автомобілем. 

•  Закріпіть спинки сидінь транспортного засобу (наприклад, зафіксуйте відкидні 
задні сидіння).

•  У жодному разі не тримайте немовля в автомобілі на руках і не пристібайте 
немовля ременем безпеки, тримаючи його в себе на колінах.

 ОБЕРЕЖНО! Для захисту всіх пасажирів в автомобілі:
Під час аварійного гальмування або аварії предмети та пасажири, безпечне 
положення яких в автомобілі не забезпечене належним чином, можуть стати 
причиною травмування інших людей, що перебувають в автомобілі. Завжди 
перевіряйте, щоб...
•  Усі важкі та гострі предмети, що перебувають в автомобілі (наприклад,  

на багажній полиці), були закріплені.
• Усі люди в автомобілі пристебнули ремені безпеки.
•  Автомобільну колиску завжди було надійно закріплено, навіть якщо в ній 

немає дитини.
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Заходи безпеки під час використання дитячого 

крісла:
•  Для запобігання пошкодженням забезпечте відповідне положення автомобіль-

ної колиски: її не повинно бути затиснуто між твердими об’єктами (дверима 
автомобіля, напрямною сидіння тощо).

•  Стежте за тим, щоб нижній кінець ременя безпеки нічим не затискався (напри-
клад, дверима, ескалатором тощо), оскільки це може призвести до падіння 
автомобільної колиски.    

•  Якщо автомобільна колиска не використовується, зберігайте її в безпечному 
місці. Не кладіть на колиску важких предметів і не зберігайте її поблизу джерел 
тепла або під прямими сонячними променями.
 УВАГА! Для захисту автомобіля:

•  Оббивка сидінь деяких автомобілів виготовлена з делікатних матеріалів (напри-
клад, велюру, шкіри тощо), тому внаслідок використання дитячого крісла на 
ній можуть з’явитися сліди зношування. Для оптимального захисту оббивки 
сидіння рекомендуємо використовувати підкладку для дитячих сидінь BRITAX 
RÖMER із асортименту нашої продукції.

СТОРІНКА II

Ручку для перенесення 04  можна зафіксувати у трьох положеннях (A, B і C):
Положення ручки для перенесення:
A — для перенесення та транспортування в автомобілі.
B — для вкладання немовляти.
C — для безпечного встановлення автомобільної 
колиски за межами автомобіля. 

Зміна положення ручки для перенесення:
1.  Натисніть і втримуйте натиснутими обидві кно-

пки 02  на ручці для перенесення 04 . 
2.  Поверніть ручку для перенесення 04  з натисну-

тими кнопками 02 , доки вона не займе потрібне 
положення. 

3.  Відпустіть кнопки 02  і переконайтеся, що ручка 
для перенесення 04  надійно зафіксувалася.  

8.1 РЕГУЛЮВАННЯ РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ 


