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1. Bu doküman hakkında
 UYARI! Kullanım kılavuzu ürünün bir parçasıdır ve gü-

venli kullanım için gereklidir. Kullanım kılavuzu içinde yer 
alan bilgilere riayet edilmediğinde ölümle sonuçlanabilecek 
yaralanmalar meydana gelebilir. Herhangi bir konuyu tam 
anlayamadığınızda ürünü kullanmayın ve derhal bayiye 
başvurun.

 ► Kullanım kılavuzunu okuyun.
 ► Bilgileri her zaman erişebilmek için kullanım kılavuzunu ürün ile birlikte 
saklayın.

 ► Ürünün üçüncü şahıslara verilmesi halinde kullanım kılavuzunu da birlikte 
verin.

İletişim bilgileri
Sorularınız olduğunda firmamıza başvurabilirsiniz.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com
hello@britax-roemer.com
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Taşıyıcı kol 
Taşıyıcı kolu A, B ve C olmak üzere üç farklı konumda sabitleyebilirsiniz:

A - Elle taşımak ve araçta götürmek için.

B - Çocuğunuzu koltuğa yerleştirmek için

C - Aracın dışında güvenli durması için.

Taşıyıcı kolun ayarlanması 1

 ► Her iki döndürme düğmesini basılı tutun.

 ► Taşıyıcı kolu istenilen pozisyona çevirin

 ► Döndürme düğmelerini bırakın.

 ► Taşıyıcı kolun yerine geçmiş olduğundan emin olun.

Koltuk küçültücü
Koltuk küçültücüsünü çocuğunuz daha çok küçük olduğunda kullanınız.

Koltuk küçültücüsünü yerleştirme 2

 ► Kilit dilini açmak için kırmızı düğmeye basın.

 ► Koltuk küçültücüsünü ana kucağı içine yerleştirin.

 ) Birçok sünger blok dolgulu parça aşağı doğru hizalanmış olmalıdır.

 ► Koltuk küçültücüsünün alt parçasını omuz kemerlerinin altından geçiriniz.

 ► Koltuk küçültücüsünün ana kucağının sırtlığına dayanmış olmasını sağlayın.

Omuz kemerleri
Doğru şekilde ayarlanmış baş desteği çocuğun ana kucağı içinde optimal ko-
runmasını sağlar. Baş desteği omuz kemerlerinin çıkış yarıkları, çocuğun omuz 
yüksekliğinden yaklaşık iki parmak genişliğinde (25 mm) altında olduğunda 
doğru ayarlanmıştır.

Omuz kemerlerinin gevşetilmesi 4

 ► Ayarlama düğmesini basılı tutun.

 ► Her iki omuz kemerini öne doğru çekin.

 ► Ayarlama düğmesini bırakın.

Omuz kemerlerinin ayarlanması 3

 ► Kilit dilini açmak için kırmızı düğmeye basın.

 ► Omuz kemerlerinin açma butonuna basın ve kaydırın.

 ) Açma butonu ana kucağının arka tarafında bulunur.

 ) Omuz kemerlerinin çıkış yarıkları, çocuğunuzun omuz yüksekliğinden yakla-
şık iki parmak genişliğinde (25 mm) altında olmalıdır.

 ► Omuz kemerleri açma butonunun yerine geçmiş olmasını sağlayın.

Omuz kemerlerinin gerilmesi 5

 ► Ayar kemerini düz şekilde dışarı çekin.

 ) Ayar kemerini yukarı veya aşağı doğruçekmeyin.

Çocuğun emniyet kemerini takma
 ► Omuz kemerlerinin gevşetilmesi. Bakınız Bölüm „Omuz kemerleri“  
Sayfa 1. 4

 ► Kilit dilini açmak için kırmızı düğmeye basın. 6

 ► Kilit dilini öne doğru katlayın.

 ► Çocuğu ana kucağı içine yerleştirin.

 ) Kemer altında kalın giysi bulunmasından kaçının.

 ► Omuz kemerlerini çocuğun omuzları üzerinden geçirin.

 UYARI! Omuz kemerlerinin dönmemesine ya da yerlerinin değiştirilme-
miş olmasına dikkat edin.

 ► Her ik kilit dilini birleştirin.  7

 ► Kilit dillerini kemer kilidi içine geçirin.

 ªKilit dillerinin yerine geçmiş olduğu duyulmalıdır.

 ► Ayar kemerini düz şekilde dışarı çekin. 5

 ) Ayar kemerini yukarı veya aşağı doğru çekmeyin.

 ªOmuz kemerleri çocuğun vücuduna sıkıca dayanır.

 UYARI! Kalça kemerlerinin çocuğunuzun kalçasının olabildiğince altından 
geçmesini sağlayın.

Çocuğun emniyet kemerini çıkartma 8

 ► Kemer kilidini açmak için kırmızı düğmeye basın. 
 ► Çocuğu çıkarı.

Güneşlik
Güneşlik , çocuğunuzun başını güneş ışınlarına karşı korur. Taşıyıcı kol ile açılır 
ve kapatılır.

Güneşliği sökme 9

 ► Yandaki düğmelere basın.

 ► Elastik dikiş kenarını çıkarın.

 ► Taşıma kolunun her iki yanında bulunan kılıf ilmeklerini açın.

 ► Güneşlik kancasını yerinden çıkarın.

Güneşliğin takılması 10

 ► Kılıf ilmeklerini taşıma kolunun soluna ve sağına takın.

 ► Elastik dikiş kenarını ana kucağı kenarının baş ucuna çekin.

 ► Elastik dikiş kenarını çıt çıt düğmeler ile sabitleyin.

Aküyü şarj etme 11

 ) Sadece BABY-SAFE iSENSE modelinde bulunur.

 UYARI! Patlama ve tahriş etme tehlikesi. Talimatlara aykırı kullanılması 
halinde akü zarar görebilir. 

 ► Aküyü suyun içine daldırmayın.
 ► Aküyü ateşten uzak tutun.
 ► Aküyü aşırı sıcağa karşı koruyun. Tavsiye edilen kullanım ve depolama 
sıcaklıklarını dikkate alın.

 ► Aküyü asla çıkarmayın, modifiye etmeyin veya değiştirmeyin. Aksi taktirde 
akü patlayabilir veya zehirli maddeler yayılabilir.

 ► Akü zarar gördüğünde, deforme veya çatlaklar oluştuğunda aküyü parçala-
rına ayırmayın ve yapısını modifiye etmeyin.

 ► Aküden asitli su aktığında ekstrem derecede korozyona yol açabilecek akü 
ile her türlü temastan kaçının. Gözleriniz veya cildiniz ile temas ettiğinizde 
doktora başvurun.

İlk kullanımdan önce aküyü tam şarj edin. İlk şarj işlemi ışık fonksiyonunu 
kullanıma açar. Aküyü şarj etmek için ürün ile birlikte gönderilen şarj kablosu-
nu kullanın. Bu kablo akünün açıklanan kullanım ömrünü garanti eder. Aküyü 
sadece, ortam sıcaklığı +10 ila +40° C arasında olduğunda şarj edin. Şarj 
soketi içine yabancı cisim sokmayın. Akü en az 500 şarj çevrim süreli kullanım 
ömrüne sahiptir.

 ► Şarj kablosunu iki USB-C şarj soketinden birine takın.

 ) Her bir kumanda elemanında bir USB-C şarj soketi bulunur.

 UYARI! Kablonun dolaşma tehlikesi. Şarj kablosunu çocuk koltuğunun 
üzerinden geçirmeyin. Şarj kablosunu çocuk koltuğunun uzağından geçirin. 

 ► Şarj kablosunu 5V USB adaptörüne takın.

 ª LED lambası sürekli yanıyorsa akü şarj ediliyor.

 ª LED lambası artık yanmıyorsa akü tam şarj edilmiştir.

 ► Şarj kablosunu çıkarın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın 
(örneğin torpido gözü).

 ► Şarj durumu düşük olur olmaz aküyü tekrar şarj edin.

 ) Şarj durumunu kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir düğmeye basın. Kırmızı 
LED lambası üç kez yavaş yanıp söndüğünde şarj kapasitesi düşüktür.

 ) Şarj işlemi esnasında iç aydınlatma, kurulum ışığı ve emniyet ışığını kullan-
mak mümkündür.

İç aydınlatma 12

 ) Sadece BABY-SAFE iSENSE modelinde bulunur.

 ) BABY-SAFE iSENSE modelinin kullanımı DUALFIX iSENSE modelinden 
farklıdır.

İç aydınlatma hem sol hem de sağ kumanda elemanı üzerinden manuel olarak 

kumanda edilebilir. Ayrıca gecikmeli kapatma da devreye alınabilir. Işık kısa bir 
süre sonra otomatik olarak söner.

Işığı açma ve kapatma

 ► Üst düğmeye kısaca basın.

 ª Işık yanar.

 ► Kısa bir süre içinde üst düğmeye yeniden kısaca basın.

 ª Işık ayarı yükseltilir.

 ) Işık ayarı iki kez yükseltilebilir. Üst düğmeye yeniden bastığınızda ışık 
kapanır.

 ) Işık açık olduğunda ve siz kısa bir süre sonra yeniden üst düğmeye bastığı-
nızda ışık kapanır.

Gecikmeli kapatmayı devreye alma

 ► Işık bir kez yanıp sönünceye kadar üst düğmeyi basılı tutun.

 ªGecikmeli kapatma devreye girmiştir.

 ) Işık kısa bir süre sonra otomatik olarak söner.

Kurulum ve emniyet ışığı 13

 ) Sadece BABY-SAFE iSENSE modelinde bulunur.

 ) Otomatik mod ilk şarj işleminden sonra aktif konuma getirilebilir.

Kurulum ışığı ürünün kurulumu esnasında destek olur. Emniyet ışığı sayesin-
de trafikte başkaları tarafından görülebilirsiniz. Her iki ışık sensörler ile açılır 
ve kapatılabilir. Sensörler hareket, karanlık ve uyumlu FLEX BASE iSENSE 
ünite ve çocuk arabasının uyumlu BRITAX RÖMER adaptörüne SMILE III 
tepki verir.

Otomatik modunu devreye alma

 ► Alt düğmeye kısaca basın.

 ªOtomatik modu devrededir.

 ) Ana kucağını 3 noktalı kemer ile kurduğunuzda otomatik modunu kapatma-
nızı tavsiye ederiz.

Işığı manuel olarak açma

Kurulum ve emniyet ışığını hem sol hem de sağ kumanda elemanı üzerinden 
manuel olarak açabilirsiniz. Işığı manuel olarak açmak için otomatik modu açık 
olmalıdır. Çocuk koltuğunu base üniteden veya bebek arabasından çıkardığınız 
anda manuel mod kapanır.

 ► Alt düğmeye kısaca basın.

 ªEmniyet ışığı yanar.

 ªKurulum ışığı yanar.

 ► Alt düğmeye yeniden basın.

 ªEmniyet ışığı yanık kalır.

 ªKurulum ışığı kapanır.

 ► Alt düğmeye yeniden basın.

 ªEmniyet ışığı kapanır.

 ªKurulum ışığı yanar.

 ► Alt düğmeye yeniden basın.

 ªManuel mod kapanmıştır.

 ªOtomatik modu devrededir.

Otomatik modunu kapatma

 ► Alt düğmeyi iki saniye süre ile basılı tutun.

 ªOtomatik modu kapanmıştır.

 ªKurulum ve emniyet ışığı kapanmıştır.

Kurulum ve emniyet ışığını manuel kapatma

 ) Bakınız „Otomatik modunu kapat“.

3. Kullanım amacı
Bu ürün, R129/03 nolu Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı'nın 
taleplerine uygun şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve kullanımı onaylanmıştır.

Bu ürün sadece bir çocuğun araç, uçak veya bebek arabasında emniyetli 
olarak seyahat etmesini sağlamak için kullanılır.

Arkaya dönük Ürünü asla öne dönük 
olarak kullanmayın.

Boy 40 - 83 cm

Vücut ağırlığı maksimal 13 kg
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4. Güvenlik bilgileri
Hasarlı çocuk koltuğu nedeniyle yaralanma tehlikesi
10 km/h'lık bir hızla gerçekleşen bir çarpışmalı kazada, açık bir şekilde görü-
lebilir olmasa da çocuk koltuğunda bazı hasarlar oluşmuş olabilir. Araç ile bir 
sonraki yapılan kazada ağır yaralanma meydana gelebilir.

 ► Kaza nedeniyle hasar gören ürünü değiştirin.
 ► Hasar gören ürünü kontrol ettirin (yere düşmüş olsa da).
 ► Bütün önemli parçaları düzenli olarak kontrol edin. 
 ► Bütün mekanik parçaların mükemmel durumda olmalarını sağlayın.
 ► Ürünün parçalarını asla yağlamayın.
 ► Hasarlı ürünü yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Kızgın parçalar nedeniyle yanma tehlikesi
Ürün parçaları güneş ışınlarından etkilenerek ısınabilir. Çocuk cildi çok hassas-
tır ve yanma nedeniyle yaralanabilir.

 ► Kullanılmadığı sürelerde ürünü güneş ışınlarına karşı koruyun.

Yanlış kurulum nedeniyle yaralanma tehlikesi
Ürünün kurulumu kullanım kılavuzunda açıklanan talimatlara riayet edilmeden 
yapıldığında veya amacına aykırı kullanıldığında ağır ve hatta ölümle sonuçla-
nabilecek yaralanmalar meydana gelebilir.

 ► Ürünü sadece gidiş yönüne doğru yönlendirilmiş araç koltuğu üzerinde 
kullanın.

 ► Araç el kitabındaki talimatlara riayet edin ve uygulayın.

Ön hava yastığı nedeniyle yaralanma tehlikesi
Hava yastıkları yetişkinleri araç koltuğunda tutmak ve korumak için tasarlan-
mıştır. Ön hava yastığının ana kucağı ile birlikte kullanılması ölümle sonuçlana-
bilecek yaralanmalara sebep olabilir.

 ► Ön hava yastığını iptal edin.
 ► Araç el kitabındaki talimatlara riayet edin ve uygulayın.

Kullanım esnasında yaralanma tehlikesi
Araç içindeki sıcaklık hızlı bir şekilde tehlikeli boyutlarda artabilir. Ayrıca araç-
tan trafik akışının olduğu taraftan inmek tehlikeli olabilir.

 ► Çocuğu araç içinde kesinlikle gözetimsiz olarak bırakmayın.
 ► Koltuk modülünü sadece yaya kaldırımı olan taraftan takın veya sökün.

Sabitlenmemiş cisimler nedeniyle yaralanma tehlikesi
Ani frenleme veya kaza durumunda, sabitlenmemiş eşyalar ve kişiler araçtaki 
diğer yolcuların yaralanmasına neden olabilir. 

 ► Çocuğu asla kucağınızda tutarak seyahat etmeyin.
 ► Araç koltuklarının sırtlıkları sabitlenmiş olmalıdır, (örn. katlanır arka koltuğu 
sabitleyin).

 ► Araçtaki (örneğin şapkalık üzerinde) tüm ağır veya keskin eşyalar sabitlen-
miş olmalıdır.

 ► Ayak bölümüne herhangi bir eşya koymayın.
 ► Araçtaki tüm yolcular emniyet kemerlerini takmış olmalıdır.
 ► Araçta bağlı olan ürünün, üzerinde çocuk oturmadığında dahi daima sabit-
lenmiş olmalıdır.

Kılıf takılı olmadığında yaralanma tehlikesi
Kılıf çocuk koltuğunun entegre emniyet parçasıdır. Kılıf kullanılmadığında ağır 
veya ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalar meydana gelebilir.

 ► Sadece orijinal BRITAX RÖMER yedek koltuk kılıfları kullanın.
 ► Yedek koltuk kılıflarını yetkili bayiden temin edebilirsiniz.

Omuriliğin yaralanma tehlikesi
Ana kucağı, bebeğinizin sürekli oturması için tasarlanmamıştır. Ana kucağın-
daki yarı yatar konum, çocuğunuzun omurgası için her zaman bir yüklenmeye 
yol açar. 

 ► Uzun sürecek yıolculuklarda mola verin.
 ► Çocuğu mümkün olduğunca ana kucağından çıkarın.
 ► Çocuğunuzu araç dışında ana kucağında yatırmayınız.
 ► Sadece kısa yolculuklarda Travel-Sistemi olarak bebek arabası ile kullan-
mak için uygundur. Uzun yolcular için bebek arabası ile birlikte ana kucağı 
veya puset kullanmanızı tavsiye ederiz.

Ürünün hasar görmesini önleyin
 ► Ürün çocuk oyuncağı değildir.
 ► Olası hasarları önlemek için ürünün sert nesneler  
(araç kapısı, koltuk rayları, vs.) arasına sıkışmamasına dikkat ediniz.

 ► Ürünü: Nem, su, sıvı, toz ve tuz sisine karşı koruyun.
 ► Ürün üzerine ağır cisim koymayın.

İzin verilmeyen modifikasyonlar nedeniyle yaralanma tehlikesi
Ürün üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanız durumunda resmi kullanım 
izni geçersiz kalır. Değişiklikleri sadece üretici firma yapabilir. Ürün üzerindeki 
etiketler ürünün önemli parçalarıdır.

 ► Herhangi bir değişiklik yapmayın.
 ► Etiketleri çıkarmayın.

Araçta hasar oluşmasını önleyin
 ► Hassas araç koltuk kılıfları zarar görebilir.
 ► BRITAX RÖMER çocuk koltuğu altlığı kullanın. Bu altlık ayrı olarak satın 
alınabilir.

5. Araç içinde kullanım
Ana kucağını kemerle sabitleme A 
(Universal Belted)

1. Uygun koltuk yerini seçin

 UYARI! Aracın kullanım kılavuzunda açıklanan talimatlara riayet edin ve 
uygulayın.

 UYARI! Ana kucağını asla 2 noktalı kemer ile sabitlemeyin.

 ) i-Size onaylı araç koltukları bağlamak için uygundur.

 ) ECE R16 (veya muadil stamdartlı) onaylı 3 noktalı emniyet kemerli araç 
koltukları uygundur.

 ) Ürünün kullanılmasına, sadece gidiş yönüne doğru konumlanmış araç 
koltukları üzerinde izin verilir.

 ) Kullanım için seçilen araç koltuğunun ön hava yastığı iptal edilmiştir.

2. Ana kucağını yerleştirme  14

 ) Çocuğun ana kucağı içinde emniyet kemeri takılmıştır. Bakınız Bölüm „Ço-
cuğun emniyet kemerini takmai“ Sayfa 1.

 ) Omuz kemerleri doğru şekilde ayarlanmıştır. Bakınız Bölüm „Omuz kemer-
leri“ Sayfa 1.

 ) Taşıyıcı kol A pozisyonuna ayarlandı. Bakınız Bölüm „Taşıyıcı kol“ Sayfa 1.

 ► Ana kucağını, gidiş yönünün tersine araç koltuğunun üzerine koyun.

 ) Çocuk arkaya bakar.

3. Kalça kemerini sabitleyin  15

 ► Aracın emniyet kemerini ana kucağının üzerinden geçirin.

 ► Kilit dillerini araç emniyet kemeri kildi içine geçirin.

 ► Kalça kemerini ana kucağı kenarının her iki kenarında koyu yeşil renkli 
kemer geçişlerinden geçirin.

 ) Kalça kemerini dolaştırmayın.

 ► Çapraz kemerden çekin.

 ªKalça kemeri gerdirildi.

 ► Araç emniyet kemer kilidi pozisyonunu kontrol edin. Araç emniyet kemer 
kilidi, koyu yeşil renkli kemer geçişinin içinde veya önünde olduğunda bu 
koltuk yerinin kullanımına izin verilmez. Başka bir koltuk yeri seçin.

 ) Koltuğun doğru monte edilmediğinden şüphe duyuyorsanız lütfen yetkili 
bayiye başvurunuz.

4. Çapraz kemeri sabitleme  16

 ► Çapraz kemeri ana kucağının baş ucunun arkasına çekin.

 ► Çapraz kemeri açık yeşil renkli kemer tutucusu içine geçirin.

 ) Çapraz kemeri dolaştırmayın.

 ► Çapraz kemeri gerdirin.

Her kullanım öncesinde kontrol edin
 □Ana kucağı gidiş yönünün tersine doğru sabitlenmiştir.

 □Ön hava yastığının bulunması halinde iptal edildi.

 □Ana kucağı 3 noktalı kemer ile sabitlendi.

 □Kalça kemeri, koyu yeşil renkli iki kemer geçişleri içinden geçiyor.

 □Çapraz kemeri açık yeşil renkli kemer tutucusundan geçiyor.

 □Araç emniyet kemeri, koyu yeşil renkli kemer geçişinin içinde veya önünde 
bulunmuyor.

 □Araç emniyet kemeri gergindir ve dolaşmamıştır.

 □Taşıyıcı kol üst konumdadır A.

 □Omuz kemerleri doğru ayarlandı.

 □Çocuğun emniyet kemeri doğru takıldı.

Ana kucağını araçtan sökme  17

 ► Çapraz kemeri açık yeşil renkli kemer tutucusu içinden çıkarın.

 ► Araç kemer kilidini açın.

 ► Kalça kemerini koyu yeşil renkli kemer geçişleri içinden çıkarın.

 ªŞimdi ana kucağı yerinden çıkarılabilir.

 UYARI! Ana kucağı, koltukta çocuk yoksa dahi hep sabitlenmiş durumda 
olmalıdır.

Ana kucağını base ünite ile sabitleme B 
(i-Size universal ISOFIX)

 UYARI! Bu ürünün sadece FLEX BASE iSENSE ünitesi ile birlikte kullanıl-
masına izin verilir.

 ► FLEX BASE iSENSE ünitesinin kullanım kılavuzu içinde yer alan bilgileri 
dikkate alın ve riayet edin.

 ) Ana kucağının base ünite üzerinde emniyetlenmesi FLEX BASE iSENSE 
ünitesinin kullanım kılavuzu içinde açıklanmıştır.

6. Bebek arabası ile kullanım
Bu ana kucağı, BRITAX/RÖMER ana kucaklarında kullanım için izin verilmiş 
olan tüm bebek arabası şasilerinde Seyahat Sistemi olarak kullanılabilir. Sade-
ce özel kullanım amaçlı olarak kullanılmasına izin verilir.

 ► Sadece bir çocuk taşıyın.
 ► Ana kucağı içinde çocuğun emniyet kemeri daima takılı olmalıdır.
 ► Bebek arabasını asla ana kucağından tutarak kaldırmayınız veya itmeyiniz.
 ► Başka bebek arabası şasileri ile birlikte kullanılması için uygun değildir.

Ana kucağını bebek arabası üzerinde  
sabitleme  18

 ► Bebek arabasının kullanım kılavuzu içindeki bilgileri dikkate alın ve riayet edin.
 ► Bebek arabasının frenini çekin.
 ► Ana kucağını, gidiş yönünün tersine doğru bebek arabasının üzerine yerleştirin.

 UYARI! Ana kucağını, bebek arabasına kesinlikle sürüş istikametinde sabit-
lemeye çalışmayın.

 ► Ana kucağının bağlantı noktalarını iki tarafta sabitleme dillerine geçirin.
 ªYerine geçmiş olduğu duyulmalıdır.

 ► Ana kucağının güvenli şekild sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin. Ana 
kucağını yerinden kaldırmayı deneyin. Ana kucağını yerinden kaldırma 
mümkün olmadığında bebek arabasına güvenli şekilde sabitlenmiştir.

Ana kucağını bebek arabasından sökme  19

 ► Bebek arabasının kullanım kılavuzu içindeki bilgileri dikkate alın ve riayet edin.
 ► Bebek arabasının frenini çekin.
 ► Taşıyıcı kolun A pozisyonuna ayarlanmış olmasını sağlayın. Bakınız Bölüm 
„Taşıyıcı kol“ Sayfa 1.

 ► Gri kilit açma düğmesini çekin ve tutun.
 ► Ana kucağını sıkıca tutun ve bebek arabasından sökün.

7. Uçak içinde kullanım
Bu ürün sadece havayolu şirketi tarafından, ana kucağının takılmasına izin 
verilen uçak koltuğu üzerinde kullanılabilir.

 ) Uygun bir uçak koltuğu uçuş yönüne doğru olan koltuktur.
 ) Uygun bir uçak koltuğunda hava yastığı bulunmaz.

Yolcuların acil olarak tahliye edilmesi gereken durumlarda
 ► Çocuğu ana kucağından çıkarın.
 ► Kabin ekibinin talimatlarına uyun.

Uçuş esnasında
 ► Çocuğu mümkün olduğunca ana kucağından çıkarın. 
 ) Uçağın kalkış ve inişinde çocuğun omuriliği üzerindeki yükü azaltın: 4 aydan 
küçük bebeklerde havayolları tarafından sunulan bebek yataklarını kullanın.

 ► Uçakta bağlı olan ürün, üzerinde çocuk oturmadığında dahi daima sabitlen-
miş olmalıdır.

 ► Uçakta emniyet kemerini takın ışığı yandığında ana kucağı içindeki çocuğun 
emniyet kemerini takın.

Bebek oto koltuğunun uçak içinde 
sabitlenmesi  20

 ► Ana kucağını, uçuş yönünün tersine uçak koltuğunun üzerine koyun.
 ► Taşıyıcı kolun en üst pozisyonda A olmasına dikkat ediniz.
 ► Uçak koltuğundaki emniyet kemerini her iki koyu renkli kemer geçişlerinden 
geçirin.

 ► Uçak koltuğundaki emniyet kemerini yuvasına takın.
 ) Havayolu şirketinin güvenlik talimatlarına riayet edin.
 ► Emniyet kemerinin ucundan tutarak çekin.

 ªUçak koltuğundaki emniyet kemeri gerdirildi.

 UYARI! Uçak koltuğundaki emniyet kemeri kilidi kesinlikle koyu yeşil renkli 
kemer geçişi içinde olmamalıdır. Eğer koyu yeşil renkli kemer geçişi içinde ise 
kemer kısaltıcısını aşağıda açıklandığı şekilde kullanın:

 ) Kemer kısaltıcı teslimat kapsamında değildir.

1. Kemer kısaltıcısını pozisyonlayın  21

 ► Kemer kısaltıcısını kilit dilli uçak kemerinin üzerine koyun.
 ) Kemer kısaltıcısı ana kucağının yan tarafında olmalıdır. Kemer kısaltıcısının 
koyu yeşil renkli kemer geçişi içinde olması yasaktır.

 ► Uçak kemerini kemer kısaltıcısının her iki yanına asın.
 ªKemer kısaltıcısının ortası halen görülebilir.

2. Uçak kemerini kısaltın  22

Uçak kemer kilidi koyu yeşil renkli kemer geçişi içinde olmayıncaya kadar 
aşağıdaki işlemleri tekrarlayın.

 ► Kemer kısaltıcısını yarım tur döndürün.

 ► Uçak kemerini kemer kısaltıcısının açık olan yarığı içine yerleştirin.

 ªUçak emniyet kemeri kısaltıldı.

 ªUçak emniyet kemeri koyu yeşil renkli kemer geçişi içinde değildir.

8. Temizleme ve bakım
 ► Plastik parçaları sabunlu su ile temizleyin.

 ► Keskin deterjan kullanmayın (örneğin solvent gibi).

Kılıfın temizlenmesi
Kılıf çıkarın  23

 ► Güneşliği sökün.

 ) Bölüm „Güneşlik“ Sayfa 1.

 ► Kemer kilidini açmak için kırmızı düğmeye basın.

 ► Omuz pedinin çıt çıt düğmelerini açın.

 ► Kılıfı yukarı doğru çekerek baş desteğinden çıkarın.

 ► Kılıfı ana kucağı kenarından sökün.

 ► Kılıfı dikkatlice kumanda elemanlarından ayırın (BABY-SAFE iSENSE).

 ► Kılıfı çıkarın.

 UYARI! Ürünü asla kılıfsız kullanmayın.

Kılıfı yıkama
 ► Yıkama bilgisinin yazılı olduğu etiketi dikkate alın.

Kılıfı takma
 ► Sökme işleminin tersi yönünde takın.

Kemer kilidinin bakımı
Kir ve yabancı cisimler kemer kilidi fonksiyonuna olumsuz etki eder. Kilit dilleri 
kemer kilidi içine zor veya hiç geçmiyorsa kemer kilidinin bakımını yapın.

Kemer kilidinin sökülmesi  24

 ► Ana kucağını arkaya doğru devirin.

 ► Kemer kilidinin metal plakasını dik konumda kemer yarığından geçirin.

Kemer kilidinin bakımı
 ► Kemer kilidini bir saat deterjanlı sıcak su içinde tutun.

 ► Kemer kilidini durulayın ve kurumasını sağlayın.

Kemer kilidini takma  25

 ► Kemer kilidinin metal plakasını dik konumda kemer yarığından geçirin.

 ► Yöne dikkat edin.

 ► Kemer kilidinden güçlü şekilde çekerek sabitlenmesini kontrol edin.

9. Ürünün ara depolanması
Ürünü uzun bir süre kullanmayacağınızda aşağıda açıklanan bilgileri dikkate alın.

 ► Ürünü güvenli ve kuru bir yerde saklayın.

 ► Ürünün 20 ve 25 °C arasındaki bir sıcaklıkta saklanmasına riayet edin. 

 ► Ürün üzerine ağır cisim koymayın.

 ► Ürünü doğrudan ısı kaynakları yanında veya güneş ışınlarına maruz kalacak 
şekilde depolamayın.

BABY-SAFE iSENSE ürünü için ek olarak geçerli noktalar:

 ► Otomatik modunu kapatma.

 ► Ara depolama işleminden önce aküyü tam şarj edin.

 ► En az her 12 ayda bir aküyü tam şarj edin.

10. Bertaraf etme
Ülkenizde geçerli olan bertaraf etme kurallarını dikkate alın. Bu ürünü parçala-
rına ayırmayın.

BABY-SAFE iSENSE hurda elektrik atık olarak bertaraf edilecektir.
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