
NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE4.

09

10

Pečius minkštinančios pagalvėlės

Diržo spynelėRankena
Diržų nukreipiamosios
Mygtukai
Galvos atrama

Pečių diržai

01

02

03

04

06

07

08 Diržo laikiklis
Diržo plyšys

Diržo galas09

11

12

Suderintuvas 13

Širmos nuo saulės kabliukas14

Kėdutės užvalkalo nuvilkimas
1.  Nuimkite širmą nuo saulės (žr. 8.5. skyrių).
2.  Atsekite diržo sagtį 08  (paspauskite raudoną mygtuką).
3.  Atsekite pečių pagalvėlių 06  spaudes.
4.  Traukite po pečių diržais 07  esančią galvos atramos 

užvalkalo dalį į viršų.
5.  Nuimkite užvalkalą nuo galvos atramos 01  traukdami į viršų.
6.  Nuimkite plastikines dalis, esančias po kūdikio krepšio kraštu.
7.  Ištraukite diržo galą 09  iš užvalkalo.
8.  Nuimkite užvalkalą.

 ►Dabar užvalkalą galima skalbti. Prašom laikytis užvalkalo 
skalbimo etiketėje pateiktų instrukcijų.
 Prieš skalbdami nuimkite sėdynės įdėklo nugarinę dalį, jos 

negalima kartu skalbti.
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ĮPRASTA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA5.

Spynelės liežuvėliai05

Instrukcijos skyrelis10
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1.  Sukite SICT 26  iki galo pagal laikrodžio rodyklę. 

2.  Išimkite įstrižinį diržą 16  iš šviesiai mėlyno diržo laiki-
klio 12 . 
 
 
 

3.  Atsekite automobilio diržą 18  ir išimkite horizontalųjį 
diržą 17  iš tamsiai mėlyno diržo kreiptuvo 03 . 

 ►Kūdikio lopšį galima išimti.  
 

 PAVOJUS! Automobilyje esantis kūdikio lopšys 
visada turi būti pritvirtintas, net jei vaikas nevežamas.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Atsižvelkite į savo šalyje galiojančias atliekų šalinimo nuostatas.

Pakuotės išmetimas Konteineris kartonui

Kėdutės užvalkalas Buitinės atliekos, terminis utilizavimas

Plastikinės dalys Specialiai pažymėti konteineriai

Metalinės dalys Konteineris metalui

Diržų juostos Konteineris poliesteriui

Sagtys ir užraktai Buitinės atliekos

IŠMONTAVIMAS

Diržo sagties išmontavimas ir valymas
1.  Paverskite kūdikio lopšį atgal.
2.  Stumkite metalinę plokštelę 30 , kuria diržo sagtis pritvir-

tinta prie sėdynės įdėklo, briauna žemyn pro plyšį diržui 
31 .

3.  Pamerkite diržo sagtį 08  mažiausiai 1 valandai į šiltą 
vandenį su plovimo priemone. Tada ją išskalaukite ir 
padėkite, kad gerai išdžiūtų.

Diržo sagties montavimas
1.  Stumkite metalinę plokštelę 30  briauna žemyn iš viršaus 

į apačią pro plyšį diržui 31 , esantį užvalkale, ir pro sėdy-
nės įdėklą. Atkreipkite dėmesį, kokia kryptimi reikia dėti.

2.  Stipriai patraukite diržo sagtį 08 , kad patikrintumėte 
įtvirtinimą.

Užvalkalo užvilkimas
Norėdami užvilkti užvalkalą, pakartokite visus veiksmus logiš-
ka seka atvirkštine tvarka.
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Labai džiaugiamės, kad mūsų BABY-SAFE i-SIZE jūsų kūdikis galės saugiai 
jaustis pirmaisiais savo gyvenimo mėnesiais.
Tam, kad jūsų vaikas būtų patikimai apsaugotas, BABY-SAFE i-SIZE bū-
tina naudoti ir montuoti taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje! Prieš pirmą 
kartą naudodami BABY-SAFE i-SIZE atidžiai perskaitykite naudojimo ins-
trukciją, visada ją laikykite po ranka jai numatytoje vietoje kūdikio lopšyje.
Jei jums kyla papildomų klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į mus.

Šioje instrukcijoje naudojami toliau išvardyti simboliai: 

Simbolis Raktinis žodis Paaiškinimas

 PAVOJUS! Pavojus patirti sunkių kūno sužalojimų

 ĮSPĖJIMAS! Pavojus patirti lengvų kūno sužalojimų

 ATSARGIAI! Pavojus sugadinti daiktus 

 PATARIMAS! Naudingi patarimai 

Jei svarbu išlaikyti tam tikrą veiksmų seką, nurodymai bus sunumeruoti.
Pavyzdys: 
1. Paspauskite mygtuką...  
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Diržų kreipiklių spalvos
Kad būtų lengviau orientuotis, abu automobilio 
diržai pažymėti skirtingomis spalvomis. Įstrižinis 
diržas 16  yra šviesiai mėlynas, o horizontalusis 
diržas 17  – tamsiai mėlynas. Vaiko kėdutės diržų 
kreipiklių spalvos atitinka diržų spalvas. 

Jei vaiko saugos kėdutę ketinate montuoti prieš važiavimo kryptį, laikykitės 
transporto priemonės žinyne pateiktų instrukcijų. 

Raskite savo transporto priemonės naudojimo instrukcijoje informaciją apie au-
tomobilio sėdynes, kurios aprobuotos remiantis ECE R16 naudoti montuojant vaikų 
kėdutes prieš važiavimo kryptį.
 
BABY-SAFE i-SIZE naudojimo būdai: 

BRITAX RÖMER auto-
mobilinė vaiko kėdutė

Sėdėjimo padėtis transporto priemonėje

„i-Size“ Ne „i-Size“

BABY-SAFE i-SIZE 

Be to, BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² galima naudoti kartu su BABY-SAFE 
i-SIZE BASE / FLEX BASE (pasirenkamas priedas) kaip i-Size standartus atitinkantį 
produktą. Šie pagrindai palengvina saugesnį montavimą / išmontavimą jūsų transporto 
priemonėje. BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE suteikia papildomą kūdikio lopšio kampo 
reguliavimo funkciją. 
 
Vaiko kėdutę galite naudoti taip:

Važiavimo kryptimi Ne

Prieš važiavimo kryptį Taip

2 taškų saugos diržų sistema Ne

3 taškų saugos diržų sistema1 Taip

Ant priekinės keleivio sėdynės Taip 2

Ant galinių sėdynių išorinės 
dalies

Taip

Ant vidurinės galinės sėdynės 
(3 taškų saugos diržų sistema)

Taip 3

 
1) Diržas turi būti aprobuotas pagal ECE R 16 (arba analogišką standartą), kuris, pvz., atpažįsta-
mas iš apibrėžtų simbolių „E“, „e“, pavaizduotų ant diržo patikros etiketės.
2) Turi būti išjungta priekinė oro pagalvė. Laikykitės transporto priemonės naudotojo vadovo 
nuorodų.

BABY-SAFE i-SIZE yra skirtas jūsų kūdikio saugumui automobilyje užtikrinti. 

BRITAX RÖMER 
vaiko kėdutė

Patikra ir aprobacija  
remiantis ECE* R 129/00

Ūgis Kūno masė

BABY-SAFE i-SIZE 40–83 cm ≤ 13 kg

* ECE – Europos standartas, taikomas saugos įrangai
 
Automobilinis kūdikio lopšys yra sukurtas, patikrintas ir aprobuotas pagal Euro-
pos vaikų saugos įrangos standartus (ECE R129/00). Patikros ženklas „E“ (aps-
kritime) ir garantijos numeris yra oranžiniame garantiniame lipduke (lipdukas ant 
vaiko kėdutės).

 PAVOJUS!  Kūdikio lopšio negalima naudoti su kitokiais pagrindais, 
nei nurodyta 4 skyriuje NAUDOJIMAS TRANSPORTO 
PRIEMONĖJE. 

 PAVOJUS!  Garantija nebegalios, jei vaiko kėdutę kokiu nors būdu 
modifikuosite. Modifikuoti leidžiama tik gamintojui. Dėl sa-
vavališkų techninių pakeitimų kėdutės apsauginė funkcija 
gali susilpnėti arba dingti. 
Neatlikite jokių kūdikio lopšio techninių pakeitimų.

 ĮSPĖJIMAS!  BABY-SAFE i-SIZE leidžiama naudoti tik norint apsaugoti 
vaiką transporto priemonėje. Jos jokiu būdu negalima 
naudoti namie kaip sėdimosios vietos ar žaislo.

 PAVOJUS!  Niekada nesekite savo vaiko saugos kėdutėje tik 2 taškų 
saugos diržų sistema. Jei vaikas saugos kėdutėje pri-
segtas tik 2 taškų saugos diržų sistema, per nelaimingą 
atsitikimą jis gali būti sunkiai sužeistas arba net žūti.

I PUSLAPIS

Naudokite tik originalius BRITAX RÖMER kėdutės užvalkalus, nes užvalkalai yra 
neatsiejama vaiko kėdutės dalis, užtikrinanti nepriekaištingą visos sistemos veikimą. 
Atsarginių kėdutės užvalkalų galite įsigyti iš specializuoto prekybininko.
• Plastikines dalis galima valyti muiluotu vandeniu. Nenaudokite ėsdinančių valiklių 

(tokių kaip tirpiklis).
 PAVOJUS! Draudžiama naudoti kūdikio lopšį be užvalkalo. 

Naudojimo instrukcija

www.britax.com
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≤ 13 kg
40–83 cm

IŠMONTAVIMAS / ATLIEKŲ ŠALINIMAS6.

ĮVADAS2. LEIDIMAS3.

GAMINIO APŽVALGA1.

Britax Childcare
Britax Römer 
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Deutschland (Vokietija)

Tel. +49 (0) 8221 3670-199/-299
Faks. +49 (0) 8221 3670-210
El. paštas service.de@britax.com
www.britax.com

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

 
Tel. +44 (0) 1264 333343
Faks. +44 (0) 1264 334146
El. paštas: service.uk@britax.com
www.britax.com

40–83 cm
≤ 13 kg

BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE



   
 

   

1.  Pagal 4 skyriaus NAUDOJIMAS TRANSPORTO 
PRIEMONĖJE lentelėje pateiktą apžvalgą pasirinkite 
tinkamą padėtį.

2.  Kūdikio lopšį ant automobilio sėdynės pastatykite 
priešinga važiavimui kryptimi (kūdikis žiūri atgal).

3.  Įsitikinkite, kad rankena 04  yra viršutinėje A padėtyje.

4.  Ištraukite automobilio diržą ir apjuoskite juo kūdikio 
lopšį.

5.  Užfiksuokite sagties liežuvėlį 29  automobilio diržo 
sagtyje 18 .

6.  Įdėkite horizontalųjį diržą 17  į diržo kreiptuvus 03 , 
esančius abiejose kūdikio lopšio pusėse. Įsitikinkite, 
kad nepersisuko horizontalusis diržas 17 .

7.  Įtempkite horizontalųjį diržą 17 , traukdami įstrižinį 
diržą 16 .

8.  Traukite įstrižinį diržą 16  už kūdikio lopšio galvūgalio 
per suderintuvą 13 .

9.  Prakiškite horizontalųjį diržą 16  per diržo laikiklį 12 . 
Įsitikinkite, kad nepersisuko automobilio diržas.

10. Įtempkite įstrižinį diržą 16 .
  PAVOJUS! Įsitikinkite, kad automobilinio diržo sagtis 
18  jokiu būdu nebūtų diržo kreiptuve 03  arba per toli 
priekyje, kad būtų (važiavimo kryptimi) priešais diržo 
kreiptuvą 03 . Jeigu automobilio diržo sagtis 18  yra 
diržo kreiptuvuose 03  arba priešais diržo kreiptuvus 
03 , tuomet pastatykite lopšį ant kitos sėdynės. Jeigu 
dvejojate dėl tinkamo sėdynės montavimo, kreipkitės 
į specializuotą prekybininką.

11. Sukite SICT 26  prieš laikrodžio rodyklę (transporto 
priemonės durų pusėje), kol liks 5 mm iki transpor-
to priemonės durų arba apsauga bus maksimaliai 
išsukta.  
Išsukus SICT 26  suteikiama papildoma apsauga 
įvykus eismo įvykiui esant šoniniam smūgiui.

Prieš prisegant kūdikio lopšį automobilyje, prisekite kūdikį lopšyje, kaip tai 
aprašyta 8.4. skyriuje KŪDIKIO PRISEGIMAS. 

 PAVOJUS! Į kūdikio lopšį atsitrenkianti saugos oro pagalvė gali sunkiai arba 
net mirtinai sužaloti jūsų kūdikį.
Netvirtinkite lopšio priekinėje keleivio vietoje, jeigu įjungta priekinė oro pagalvė! 
Norėdami naudoti ant sėdynės, kurioje įtaisytos šoninės saugos oro pagalvės, 
laikykitės nurodymų, pateikiamų transporto priemonės vadove.

B

C

A

C

B

A

NAUDOJIMAS8.

Jei jūsų kūdikis dar labai mažas, naudokite kėdutės sumažinimo įtaisą. Į kėdutę 
dedant didesnius kūdikius galima išimti paminkštinimus. 

Kėdutės sumažinimo įtaiso įdėjimas
1.  Atsekite diržo sagtį 08 (paspauskite raudoną mygtuką). 
2.  Įdėkite kėdutės sumažinimo įtaisą 19  į kūdikio lopšį. 

Dalis, turinti paminkštinimus turi būti nukreipta į apačią.
3.  Prakiškite apatinę kėdutės sumažinimo įtaiso dalį 

pro pečių diržus 07 . Įsitikinkite, kad kėdutės suma-
žinimo įtaisas 19  yra ant lopšio atlošo.

8.2. KĖDUTĖS SUMAŽINIMO ĮTAISO NAUDOJIMAS

8.3. PEČIŲ DIRŽŲ AUKŠČIO NUSTATYMAS
Tinkamai nustatyta galvos atrama 01  užtikrina optimalią kėdutėje esančio vaiko 
apsaugą. Galvos atrama 01  turi būti nustatyta taip, kad pečių diržų 07  iškiši-
mo plyšiai būtų maždaug dviejų pirštų (25 mm) atstumu po vaiko pečiais. 

Pečių diržų sureguliavimas
1.  Atsekite diržo sagtį 08  (paspauskite raudoną myg-

tuką). 
2.  Atidarykite instrukcijos skyrelį 10 , esantį kūdikio 

lopšio galinėje pusėje. 
3.  Paspausdami ir stumdami pečių diržų reguliavi-

mo mygtuką 20 , nustatykite galvos atramą 01  
į tinkamą padėtį. (Galvos atrama 01  turi būti taip 
nustatyta, kad pečių diržų 07  iškišimo plyšiai būtų 
maždaug dviejų pirštų (25 mm) atstumu po vaiko 
pečiais.)

4.  Įsitikinkite, kad pečių diržų reguliavimo mygtukas 20  
tinkamai užsifiksavo.

5.  Uždarykite instrukcijos skyrelį 10 .

Pečių diržų atlaisvinimas
Paspauskite reguliavimo mygtuką 21  ir vienu metu 
traukite abu pečių diržus 07  į priekį.   
 
Pečių diržų įtempimas
Patraukite už diržo galo 09 . Traukdami įsitikinkite, kad 
diržo galą 09  traukiate tiesiai, o ne į viršų ar į apačią.

8.4. KŪDIKIO PRISEGIMAS
BRITAX RÖMER BABY-SAFE i-SIZE suteiks kūdikiui optimalią apsaugą, jeigu 
pečių diržai bus tampriai, bet ne veržiant, prigludę prie kūdikio kūno.  

Kūdikio prisegimas 
1.  Atlaisvinkite pečių diržus 07  (kaip aprašyta 8.3. 

skyriuje PEČIŲ DIRŽŲ AUKŠČIO NUSTATYMAS).
2.  Atsekite diržo sagtį 08 (paspauskite raudoną mygtuką). 
3.  Veskite pečių diržus 07  virš kūdikio pečių.  

 ĮSPĖJIMAS! Nepersukite ar nesukeiskite 
pečių diržų, nes tokiu būdu jie neteks apsauginės 
funkcijos. 

4.  Sujunkite abu sagties liežuvėlius 05 .
5.  Užfiksuokite sagties liežuvėlius 05  – turi pasigirsti 

spragtelėjimas.
6.  Įtempkite pečių diržus 07 , kad jie būtų gerai pri-

gludę prie kūdikio kūno (kaip aprašyta 8.3. skyriuje 
PEČIŲ DIRŽŲ AUKŠČIO NUSTATYMAS). 

 ĮSPĖJIMAS! Juosmens diržai kūdikį turi juosti 
kiek įmanoma žemiau virš kirkšnių.

A

ĮDĖJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE 9.

 Kiekvieną kartą prieš važiuodami automobiliu užtikrindami vaiko 
saugumą patikrinkite, ar ...

 ►kūdikio lopšys pritvirtintas priešinga važiavimui kryptimi,
 ►kūdikio lopšys pritvirtintas priekinėje keleivio sėdynėje tik tada, kai kūdikio 
lopšiui negali pakenkti jokia priekinė oro pagalvė,
 ►kūdikio lopšys pritvirtintas naudojantis 3 sujungimo taškų diržu,
 ►horizontalusis diržas išvestas per abu diržo kreiptuvus 03 , esančius kūdi-
kio lopšio šonuose,
 ► įstrižinis diržas 16  išvestas per diržo laikiklį 12 ,
 ►automobilio saugos diržo sagtis 18  nėra nei diržo kreiptuve 03 , nei prie-
šais jį,
 ►automobilio saugos diržas įtemptas ir nesusisukęs,
 ►SICT 26  taisyklingai sumontuota ir tinkamai naudojama.

8.5. ŠIRMOS NUO SAULĖS NAUDOJIMAS
Širma nuo saulės 28  saugo jūsų kūdikio galvą nuo saulės spindulių. Ją lengva 
uždengti ir atidengti paėmus už rankenos 04 . Norėdami nuimti arba uždėti 
širmą nuo saulės 28 , laikykitės tokios veiksmų sekos:

ŠIRMOS NUO SAULĖS NUĖMIMAS 
1.  Nuimkite širmą nuo saulės 28  kūdikio lopšio 

galvūgalyje. Tai galėsite padaryti šonuose atsegę 
spaudes ir nuėmę elastinį apvadą.

2.  Nukabinkite užvalkalo kilputes 15  abiejose ranke-
nos pusėse nuo širmos nuo saulės kabliukų 14 .

ŠIRMOS NUO SAULĖS UŽDĖJIMAS 
1.  Užkabinkite užvalkalo kilputes 15  kairėje ir dešinėje 

rankenos pusėse ant širmos nuo saulės kabliukų 
14 .

2.  Elastinį apvadą užtraukite ant kūdikio lopšio galvū-
galio krašto. Pritvirtinkite elastinį apvadą šonuose 
spaudėmis.

NAUDOJIMAS VEŽIMĖLYJE 10.

SAUGUMO NURODYMAI7.

Lopšio tvirtinimas prie vaikiško vežimėlio
1.  Užfiksuokite stabdžius, kaip aprašyta vaikiško veži-

mėlio instrukcijoje.
2.  Vaikišką vežimėlį parenkite naudoti kaip kelioninę 

sistemą („Travel System“), kaip aprašyta vaikiško 
vežimėlio instrukcijoje (pvz., sureguliuokite vaikiško 
vežimėlio sėdynę, nuimkite sėdynės užvalkalą).

3.  Kūdikio lopšį pakelkite virš vaikiško vežimėlio priešin-
ga važiavimui kryptimi.

   ĮSPĖJIMAS! Niekada nemėginkite kūdikio lopšio 
tvirtinti ant vaikiško vežimėlio važiavimo kryptimi.

4.  Užfiksuokite kūdikio lopšio tvirtinimo liežuvėlius 22  
abiejuose tvirtinimo plyšiuose 23 . Abiejose kūdikio 
lopšio pusėse indikatoriai 25  turi būti žali. 

   ĮSPĖJIMAS! Patraukdami už rankenos 04  į viršų 
įsitikinkite, kad kūdikio lopšys saugiai sujungtas su 
vaikišku vežimėliu.

Laikykitės vaikiško vežimėlio naudojimo instrukcijos! 

Kūdikio lopšį galima naudoti kaip kelioninę sistemą („Travel System“) ant visų 
vaikiškų vežimėlių rėmų, kuriuos leidžiama naudoti su BRITAX / RÖMER lop-
šiais.

 ĮSPĖJIMAS! Ši kelioninė sistema („Travel System“ ) netinkama...
 ... daugiau nei vienam vaikui pervežti.
 ... komercinei veiklai.
 ... naudojant su kitais rėmais. 
 ...  kaip lovelės ar tradicinio lopšio pakaitalas. Krepšius, vaikiškus 

ir sportinius vežimėlius galima naudoti tik vežant.

 ĮSPĖJIMAS!  Būtinai prisekite kūdikį lopšyje ir įsitikinkite, kad kūdikio lopšys 
saugiau sujungtas su vaikišku vežimėliu. Norėdami pakelti ar pastumti vaikišką 
vežimėlį, niekada neimkite už kūdikio lopšio. Prieš uždėdami kūdikio lopšį ant 
vežimėlio arba jį vėl nuimdami, visada užfiksuokite stabdžius.

Kūdikio lopšio nuėmimas nuo vaikiško vežimėlio
1.  Užfiksuokite stabdžius, kaip aprašyta vaikiško veži-

mėlio instrukcijoje.
2.  Įsitikinkite, kad rankena 04  yra viršutinėje A padėtyje 

(žr. 8.1. skyrių RANKENOS REGULIAVIMAS). 
3.  Traukite ir laikykite pilką atjungimo mygtuką 24 .
4.  Kelkite kūdikio lopšį, kol tvirtinimo liežuvėliai 22  

atsipalaiduos iš tvirtinimo plyšių 23 .
   ĮSPĖJIMAS! Tai darydami tvirtai laikykite kūdikio 
lopšį.

5.  Nuimkite kūdikio lopšį nuo vaikiško vežimėlio. 

A

Jei jums kyla papildomų klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į mus.

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

Tel. +49 (0) 8221 3670-199/-299
Faks. +49 (0) 8221 3670-210
El. paštas service.de@britax.com
www.britax.com

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

Tel. +44 (0) 1264 333343
Faks. +44 (0) 1264 334146
El. paštas service.uk@britax.com
www.britax.com

04

04

02

08

10

20

21

07

09

08

07

15

28

08

19
07

06

04

23

22

25

04

2404

16 17

03

12
13

16

18
29

05

14

 Raskite laiko atidžiai perskaityti šiuos nurodymus ir laikykite instrukciją 
tam skirtame kūdikio lopšio skyrelyje 10 , kad bet kada galėtumėte vėl 
perskaityti! Jei perduodate vaiko saugos kėdutę tretiesiems asmenims, 
būtinai perduokite ir instrukciją!  

 PAVOJUS! Vaiko apsauga
•  Įvykus eismo įvykiui, jei greitis susidūrimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, kūdikio 

lopšys galėjo būti pažeistas, tačiau pažeidimo požymių gali aiškiai nesimatyti. Tokiu 
atveju automobilinį kūdikio lopšį reikia pakeisti. Išmeskite jį laikydamiesi atitinkamų 
reikalavimų.

•  Jei kūdikio lopšys buvo pažeistas (pvz., nukrito), jį kruopščiai patikrinkite.
•  Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos visos svarbios dalys. Ypač svarbu atkreipti 

dėmesį į mechaninius komponentus. Jie turi veikti nepriekaištingai.
• Niekada netepkite tepalais ar alyva kūdikio lopšio dalių.
•  Kūdikio, gulinčio kūdikio lopšyje, niekada nepalikite be priežiūros automobilyje.
•  Kūdikis lopšyje visada turi būti prisegtas. 
•  Niekada nepalikite lopšio su kūdikiu be priežiūros ant aukštesnių paviršių (pvz., ant 

stalo, vystymo stalo, sofos). 
•  Saugokite kūdikio lopšį nuo intensyvių tiesioginių saulės spindulių (pvz., uždenkite 

lengvu audiniu), kai jis nenaudojamas. Veikiamas tiesioginių saulės spindulių kūdikio 
lopšys gali labai stipriai įkaisti. Vaikų oda jautri ir dėl to vaikas gali būti sužalotas.

•  Kuo labiau diržas prigludęs prie vaiko kūno, tuo vaikas saugesnis. Dėl šios priežas-
ties diržu segamo vaiko nerenkite storais drabužiais. 

•  Kūdikio lopšys nėra skirtas kūdikiui būti jame ilgesnį laiką. Pusiau gulima padėtis 
kūdikio lopšyje apkrauna kūdikio stuburą. Kuo dažniau išimkite kūdikį iš kūdikio lop-
šio, ilgiau važiuodami retkarčiais sustokite, kad galėtumėte kūdikį išimti. Kai kūdikio 
lopšys yra ne automobilyje, nepalikite jame gulėti kūdikio. 

•  Užfiksuokite automobilio sėdynių atlošus (pvz., atlenkiamus sėdynių staliukus).
•  Niekada nelaikykite vaiko automobilyje ant kelių ir nesekite jo automobilio saugos 

diržais, kai jis sėdi jums ant kelių.

 PAVOJUS! Visų transporto priemonės keleivių apsauga
Staigiai stabdant ar įvykus avarijai, nepritvirtinti daiktai ar saugos diržu neprisisegę 
asmenys gali sužaloti bendrakeleivius. Todėl visuomet įsitikinkite, ar...
•  transporto priemonėje (pvz., ant bagažinės lentynos) pritvirtinti visi sunkūs arba 

aštriabriauniai daiktai;
• visi transporto priemonėje esantys asmenys prisisegę saugos diržais;
•  automobilyje esantis kūdikio lopšys pritvirtintas, net jei vaikas nevežamas.

 ĮSPĖJIMAS! Saugus vaiko kėdutės naudojimas
•  Siekdami išvengti sužalojimo įsitikinkite, kad kūdikio lopšys nėra įstrigęs tarp kietų 

daiktų (automobilio durų, sėdynės bėgių ir kt.).
•  Įsitikinkite, kad apatinis diržo galas niekur neįstrigęs (pvz., duryse, eskalatoriuje), nes 

tada lopšys gali nukristi.    
•  Nenaudojamą kūdikio lopšį laikykite saugioje vietoje. Ant kėdutės nedėkite jokių sun-

kių daiktų, nelaikykite jos arti šilumos šaltinio ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.
 ATSARGIAI! Jūsų transporto priemonės apsauga

•  Ant kai kurių automobilių sėdynių apmušalų, pagamintų iš ne tokių atsparių 
medžiagų (pvz., veliūro, odos ir t. t.), naudojant vaiko saugos kėdutes gali atsirasti 
dėvėjimosi žymių. Visapusiškai sėdynių apmušalų apsaugai rekomenduojame 
naudoti BRITAX RÖMER automobilių sėdynių apsaugą, ją galite įsigyti kaip mūsų 
siūlomą priedą.

II PUSLAPIS

Rankeną 04  galite užfiksuoti trijose padėtyse: A, B ir C.
Rankenos padėtys:
A – nešti ir pervežti automobiliu,
B – kūdikiui paguldyti,
C – saugiai pastatyti ne automobilyje. 

Rankenos reguliavimas
1.  Vienu metu paspauskite ir laikykite nuspaudę abu 

mygtukus 02 , esančius prie rankenos 04 . 
2.  Laikydami nuspaudę mygtukus 02  lenkite rankeną 

04 , kol ją nustatysite į reikiamą padėtį. 
3.  Atleiskite mygtukus 02  ir įsitikinkite, kad rankena 

04  gerai užsifiksavo.  

8.1. RANKENOS REGULIAVIMAS 


