2. Produktbeskrivelse

Ind- og udstigningsfunktion

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

Denne funktion letter ind- og udstigningen. Anvend denne funktion
udelukkende ved parkeret køretøj.
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Bagudrettet

Betjening 1
► Tryk på drejeknappen.
► Drej siddemodulet.

BRUGSVEJLEDNING
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► Sikr eller tag barnet op iht. Sædemodulets brugsanvisning.

02

19
03
04
14

18

13

17
15 16

2000035155 A6

12
08

09

Kropsvægt

Maks. 13 kg

DUALFIX iSENSE & DUALFIX 3 i-SIZE:

ª Drejeskiven går hørbart i indgreb.

Kropshøjde

ª Den røde drejeindikator er ikke længere synlig.

Kropsvægt

► Kontrollér om drejeskiven er gået sikkert i indgreb. Prøv at dreje
siddemodulet. Hvis siddemodulet ikke længere kan drejes, så er
drejeskiven gået i indgreb.

Køreretning

Basisstationen tillader at sikre siddemodulet mod køreretning (A) og
i køreretning (B).. Sikringen i køreretning (B) er kun tilladt med siddemodulerne
DUALFIX iSENSE og DUALFIX 3 i-SIZE. For at kunne anvende disse
siddemoduler i køreretning, skal drejespærren løsnes. Denne befinder sig
på basisstationens underside.

Løsning af drejespærren 2
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40 - 83 cm

► Drej siddemodulet tilbage.

FLEX BASE iSENSE
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Kropshøjde

► Skub skyderen ind i midten.
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ª Drejeskiven kan drejes med 360°.

Produktet må aldrig
anvendes fremadrettet.

Bagudrettet

Fremadrettet

61 - 105 cm

76 - 105 cm
Maks. 18 kg

4. Sikkerhedsinfo
Fare for kvæstelser pga, beskadiget autostol
Ved en kollision med en kollisionshastighed over 10 km/t kan basisstationen
og siddemodulet under omstændigheder beskadiges, uden at skaden er
umiddelbart synlig. Ved en efterfølgende kollision kan alvorlige kvæstelser
være følgen.
►
►
►
►
►
►

Udskift produktet efter en kollision.
Få et beskadiget produkt kontrolleret (også når det er faldet end på gulvet).
Kontroller alle vigtige dele regelmæssigt for beskadigelser.
Sørg for at alle mekaniske komponenter er perfekt funktionsdygtige.
Produktets dele må aldrig smøres med fedt eller olie.
Et beskadiget produkt skal bortskaffes korrekt.
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Dæmpningsbøjle

11

Støttebensknapper

Betjening 3

02

Indstillingsknap

12

Støtteben

► Tryk på drejeknappen.
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Strop
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Rød svingindikator

► Bring siddemodulet i den ønskede retning.

Fare for forbrændinger pga meget varme komponenter
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ISOFIX-låsearme
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Oplåsningsknap

05

Rød låseknap
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Opbevaringsrum til vejledning

ADVARSEL! BABY-SAFE iSENSE og BABY-SAFE 3 i-SIZE må kun
anvendes modsat køreretningen.

Komponenter på produktet kan blive meget varme under solstråling. Barnets
hud er følsom og kan tage skade.
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Løsneknap
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Rød drejeindikator
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Indføringshjælp
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Drejeknap

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
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ISOFIX-holdebøjle
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Drejeskive

www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com
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Rød støtteindikator

19

Hældningsknap

10

Batteriafdækning

?
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Sensorerne i støttebenet understøtter en korrekt montering. Sensorerne
kontroller, om støttebenet er vippet helt ud, er kørt tilstrækkeligt ud og står på
jorden.

Aktivér den akustiske understøttelse
) Er kun nødvendig inden første brug.
► Fjern folien.

click

ª Kontrollyden er aktiv.
FORSIGTIG! Kontrollér batteriet regelmæssigt. Hvis der ikke høres et
signal, kan det betyde at batteriet er tomt.
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Udskiftning af batteriet 5

A < 15 M

► Løsn skruen.

B > 15 M

► Hold afdækningen nedad, og skub den væk.

Kontaktinformationer

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sverige

Akustisk understøttelse
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► Læs brugsanvisningen.
► Opbevar i nærheden af produktet for at kunne se efter.
► Såfremt produktet videregives til tredjemand, skal brugsanvisningen
vedlægges.

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

► Kontrollér om drejeskiven er gået sikkert i indgreb.
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ADVARSEL! Denne brugsanvisning er bestanddel af
produktet og bidrager til dets sikre brug. Tilsidesættelse
kan medføre alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare. Ved
uklarheder må produktet ikke anvendes, og forhandleren
skal kontaktes straks.

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Tyskland

ª Den røde drejeindikator er ikke længere synlig.
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1. Om dette dokument

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com
hello@britax-roemer.com

ª Drejeskiven går hørbart i indgreb.

) Hvis siddemodulet ikke længere kan drejes, så er drejeskiven gået i
indgreb.
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Kontakt os ved spørgsmål.

ADVARSEL! Brug DUALFIX iSENSE og DUALFIX 3 i-SIZE mod
køreretningen eller fra 15 måneder i køreretningen.
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ADVARSEL! Fjern det bruget batteri, og bortskaf det iht. kapitel
Bortskaffelse på side 2. Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde. Brug
kun et nyt batteri af type RC 2032. Bemærk poling. Anvend aldrig et batteri,
der viser tegn på utætte eller revnede steder. Udsæt ikke batteriet for stor
varme eller ild, batteriet kan revne eller eksplodere. Brug ingen genopladelig
batteri. Bemærk sikkerhedsanvisninger på batteriets emballage.
► Luk afdækningen.
► Fastgør skruen.

+49 (0) 8221 3670 199

click
4

+44 (0) 1264 386034

3. Formål

6

Dette produkt er dimensioneret, kontrolleret og godkendt iht. kravene i den
europæiske standard UN ECE R129/03.
FLEX BASE iSENSE er en basisstation. Den er udelukkende beregnet til sikring
af et af de følgende siddemoduler i køretøjet. Andre produkter er forbudt til
brug sammen med denne basisstation.

► Beskyt produktet mod intensiv direkte sollys, sålænge det ikke er i brug.

Fare for personskader ved forkert installering
Hvis produktet installeres og bruges anderledes en beskrevet i dine
brugsvejledning, kan alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare være følgen.
► Må kun anvendes på et bilsæde, der vender i køreretning.
► Iagttag og overhold anvisningerne i køretøjets manual.

Fare for kvæstelser pga af en front-airbag
Airbags er egnet til at holde voksne tilbage. Befinder autostolen sig for tæt på
front-airbaggen, kan der opstå lettere til alvorlige kvæstelser.
► Deaktiver front-airbaggen, hvis autostolen skal vende bagud.
► Hvis autostolen sikres på passagersædet, skal passagersædet skubbes
helt bagud.
► Hvis autostolen sikres på den anden eller tredje sæderække, skubbes det
pågældende forsæde fremad.
► Iagttag og overhold anvisningerne i køretøjets manual.

Fare for kvæstelser under brug
I et køretøjet kan temperaturen stige hurtigt til farlige højder. Og udstigning på
kørebanesiden kan være farlig.
►
►
►
►

Børn må aldrig efterlades i bilen uden opsyn.
Fastgør eller udtag siddemodulet udelukkende fra fortovssiden.
Lad barnet kun sige ind og ud fra fortovssiden.
På lange køreturer skal der tages regelmæssige pauser for at give barnet
tid til at lege og bevæge sig.

Fare for kvæstelser pga. usikrede genstande
Ved hårde opbremsninger eller en kollision kan genstande og personer, der
ikke er sikret korrekt, blive til fare for andre passagerer.
►
►
►
►
►
►

Barnet må aldrig sikres ved at holde dem,når de sidder på skødet.
Fiksér bilsædernes ryglæn (bagsædebænken skal f.eks. være i indgreb).
Sikr alle tunge eller skarpkantede genstande i bilen (f.eks. på baghylden).
Transportér ingen genstande i fodrummet.
Sørg for at alle personer i bilen er spændt fast.
Sørg for at produktet i bilen altid er sikret, også selv der ikke transporteres
børn i bilen.

Fare for kvæstelser af rygsøjlen
En babystol er ikke beregnet til en vedvarende opbevaring af et barn.
Babystolens halvt liggende position udgør altid en belastning for barnets
hvirvelsøjle.
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► Kontrollér, om ISOFIX-låsearmene er forbundet med ISOFIX-holdebøjler på
begge sider. Træk på basisstationen. Hvis ingen af ISOFIX-låsearme kan
løsnes, så er begge sikkert forbundet med køretøjet.

► Hold pauser på længere køretøjer.
► Tag barnet så ofte som mulig fra babystolen.
► Lad barnet ikke lige i babystolen uden for bilen.

ª Den grønne flade er synlig på begge ISOFIX-låsearme.
ª ISOFIX er forbundet.

Fare for kvæstelser pga. et usikret barn
Hvis barnet prøver at åbne selelåsen, er der ved en nødopbremsning eller
en kollision fare for meget alvorlige kvæstelser helt hen til livsfare.
►
►
►
►

6. Kontrollér ISOFIX-fastgørelse 11

Stands sikkert, så snart det er muligt.
Sørg for at barnesædet er fastgjort korrekt.
Sørg for at barnet er sikret korrekt.
Forklar farerne og følgerne for barnet.

click

► Sørg for at den akustiske understøttelse er aktiv. Hvis der ikke kan høres en
kontrollyd, skal batteriets ladetilstand kontrolleres. Eventuelt skal batteriet
udskiftes. Se kapitel "Akustiske understøttelse" side 1.
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► Tryk på begge ISOFIX-låsearmen trykkes låseknappen og løsneknappen.

Fare for kvæstelser pga. uautoriserede ændringer
Godkendelsen bortfalder, hvis du foretager ændringer på produktet.
Ændringer må kun foretages af producenten. Mærkaterne på produktet er
vigtige produktbestanddele.
► Foretag ingen ændringer.

ª Den røde svingindikator er ikke længere synlig.

► Tag basisstationen ud af køretøjet.

ADVARSEL! Læg aldrig genstande under støttebenet.
ª Den røde støtteindikator er ikke længere synlig.
ª Kontrollyden kan ikke længere høres.
ª Undersiden af basisstationen ligger på køretøjssædets siddeflade.

1. Vælg den egnede siddeplads

Sådan låses siddemodulet på
basisstationen
1. Lås modulet 13
ADVARSEL! Siddemodulerne BABY-SAFE iSENSE og BABY-SAFE 3 i-SIZE
må ikke anvendes fremadrettet.

► Mærkaterne må ikke fjernes.

ADVARSEL! Anvisninger i køretøjets brugsanvisning skal iagttages og
følges.

Således undgås skader på køretøjet

) Bilsæder, der er godkendte iht. i-Size er egnet.

► Sørg for at der ikke befinder sig fremmedlegemer på basisstationen.

► Følsomme sædebetræk kan tage skade.
► Brug BRITAX RÖMER autostol-underlaget. Denne kan købes separat.

) Egnet er bilsæder med ISOFIX-holdebøjler, vi har kontrolleret og frigivet.
Disse finder i vores typelisten under www.britax-roemer.com

► Ved babystole skal det sikres at bærehåndtaget befinder sig i øverste
position og at barnet er sikret i babystolen.

) Kun bilsæder, der er placeret i køreretningen, er godkendt til brug.

► Bemærk drejeskivens retning på basisstationen.

2. Positionér basisstationen 7

) Hvert siddemodul kan kun forbindes i en bestemt retning på drejeskiven.
Bagsiden af siddemodulet skal pege mod oplåsningsknappen.

► Vip støttebenet ud.
7

► Placér basisstationen på bilsædet.
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3. Indstil dæmpningsbøjlen 8
► Hold indstillingsknappen nede.
► Tilpas dæmpningsbøjlen på bilsædets ryglæn.
► Slip indstillingsknappen.
ª Dæmpningsbøjlen går hørbart i indgreb.
► Kontrollér, om dæmpningsbøjlen er gået sikkert i indgreb.
12
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2. Indstil hældningsvinkel 14
Basisstationen tillader at indstille siddemodulets hældningsvinkel. Herved kan
forskellige sædevinkler for køretøjet indstilles.

► Tip siddemodulet efter ønske.
► Slip tilt-knappen.

► Hvis ISOFIX-låsearme er lukket, så skal låseknappen og sletteknappen
trykkes mod hinanden.

► Kontrollér om tilt-funktionen er gået sikkert i indgreb.

5. Fastgør ISOFIX 10

) Hvis siddemodulet ikke længere kan tippes, så er tilt-funktionen gået
sikkert i indgreb.

► Skub begge ISOFIX-låsearme ind i indføringshjælpene, og forbind dem
med ISOFIX-holdebøjlerne.
ª ISOFIX-låsearmene går hørbart i indgreb.
ª Den grønne flade er synlig på begge ISOFIX-låsearme.
ª ISOFIX er forbundet.
► Basisstationen trykkes så vidt muligt mod bilsædets ryglæn.

ISOFIX

) Prøv at løfte siddemodulet. Hvis siddemodulet ikke løsner sig fra
basisstationen, så er siddemodulet gået sikkert i indgreb.

) ISOFIX-låsearme er åbnet, hvis ingen grønne flade er synlig.

ª ISOFIX-låseknapper er udtrukket maksimalt.
2

► Kontrollér, om siddemodulet er gået sikkert i indgreb.

► Hold tilt-knappen nede.

► Træk i den grå strop.
1

ª Siddemodulet går hørbart i indgreb.

4. Kontrollér ISOFIX 9

) Indføringshjælpene letter forbindelse af ISOFIX-låsearme af produktet med
køretøjets ISOFIX-holdebøjler.
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► Siddemodulet går i indgreb på basisstationen.

) I kombination med siddemodulerne DUALFIX iSENSE og DUALFIX 3 i-SIZE
gælder følgende: På bestemte bilsæder kan ikke alle mulige hældningsvinkler
indstilles.

► Montér indføringshjælp.
13

ADVARSEL! Ved bagudrettet anvendelse skal frontairbag deaktiveres.

) Hvis dæmpningsbøjlen ikke længere kan indstilles, er den gået sikkert
i indgreb.

► Kontrollér , om ISOFIX-låsearme er åbnet.

ª Positionen gør hørbart i indgreb.

Kontrollér hver gang inden brug

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Grønne flader er synlig på begge ISOFIX-låsearme.
Den røde svingindikator er ikke synlig.
Den røde støtteindikator er ikke synlig.
Støttebenet er direkte på gulvet.
Der høres ingen kontrollyd.

Undersiden af basisstationen ligger på køretøjssædets siddeflade.
Den røde drejeindikator er ikke synlig.
Sædemodulet er sikkert fastgjort på basisstationen.
Skulderseler er indstillet korrekt.
Barnet er fastspændt korrekt.

Bemærk desuden ved brug af babystolen

click

□
□
□

ª Låsearmene er løsnet.

ª Støttebenet går hørbart i indgreb.

► Kør støttebenet ud til køretøjets gulv.

Sådan sikres basisstationen

Sådan løsnes basisstationen

► Skub ISOFIX låsearmene ind i basisstationen.

► Hold begge støtteben nede.

5. Brug i køretøjet

► Tryk på oplåsningsknappen.
► Hold fast i siddemodulet, og løft det.
► Tag siddemodulet ud af køretøjet.
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► Anvend aldrig autostolen uden at det er fastspændt, heller ikke til
prøvesidning.
► Produktet er intet legetøj.
► Sørg for at produktet ikke kommer i klem melle hårde genstand (bildør,
sædeskinner etc.).
► Hold produktet på afstand fra: Fugtighed, vand, væsker, støv og salttåge.
► Fralæg ingen tunge genstande på produktet.

► Ved babystole skal det sikres at bærehåndtaget befinder sig i øverste
position og at barnet er sikret i babystolen.

7. Indstilling af støtteben 12

► Vip støttebenet helt væk fra basisstationen.

Således undgås skader på produktet

Sådan løsnes siddemodulet fra
basisstationen 15

Babystolen er fastgjort mod køreretningen.
Ved eksisterende frontairbag er denne deaktiveret.
Bærehåndtag er i den øverste position A.

6. Rengøring og pleje
► Rengør kunststofdele med sæbevand.
► Brug ingen stærke rengøringsmidler (som f.eks. opløsningsmidler).

7. Forbigående opbevaring af
produktet
Såfremt di ikke bruger produktet i længere tid, skal du være opmærksom
på følgende informationer.
► Opbevar produktet et sikkert og tørt sted.
► Overhold lagertemperaturen ligger mellem 20 og 25 C°.
► Fralæg ingen tunge genstande på produktet.
► Opbevar ikke produktet i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys.
► Deaktivér den akustiske understøttelse.
► Vip støttebenet ind.
► Opbevar basisstationen horisontalt.

8. Bortskaffelse
Følg bortskaffelsesforskrifterne i dit land.
Emballage

Container til karton

Sædebetræk

Restaffald, termisk udvinding

Kunststofdele

Svarende til mærkning i den
pågældende container

Metaldele

Container for metaller

Selebånd

Container for polyester

Lås og tunger

Restaffald

Batteri

Container for batterier

