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

ve güvenli kullanım için gereklidir. Kullanım kılavuzu içinde 
yer alan bilgilere riayet edilmediğinde ölümle sonuçlanabi-
lecek 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.
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2. Ürün tanıtımı

01  Darbe emici panel 11  Destek ayağı butonları
02  Ayarlama düğmesi 12  Destek ayağı
03  Kumaş ilmik 13  Kırmızı çevirmeli endikatör
04  ISOFIX sabitleme kolu 14  Kilit açma butonu
05  Kırmızı emniyet düğmesi 15  Kılavuz saklama gözü
06  Açma düğmesi 16  Kırmızı döndürmeli endikatör
07  Yerleştirme yardımları 17  Döndürme butonu
08  ISOFIX tutma çemberi 18  Döner tabla
09  Kırmızı destek endikatörü 19  Eğim butonu
10  Akü kapağı

Biniş ve iniş fonksiyonu
Bu fonksiyon biniş ve inişi kolaylaştırır. Bu özelliği sadece araç park halindey-
ken kullanın.

Kullanma 1  

 ► Döndürme butonuna basın.

 ► Kolduk modülünü döndürme.

 ► Çocuğu koltuk modülü kullanım kılavuzu uyarınca koltuğa sabitleyin veya 
koltuktan çıkarın.

 ► Koltuk modülünü geri döndürün.

 ÄDöner tablanın yerine geçmiş olduğu duyulmalıdır.

 ÄKırmızı döndürme endikatörü artık görünmez.

 ► Döner tablanın güvenli şekilde yerine geçip geçmediğini kontrol edin. 
Koltuk modülünü döndürmeyi deneyin. Koltuk modülü döndürülemediğinde 
döner tabla sağlam şekilde yerine geçmiştir.

Gidiş yönü
Base ünitesi koltuk modülünü, gidiş yönünün tersine (A) veya gidiş yönünde 
(B) sabitlemeyi mümkün kılar. Gidiş yönünde sabitleme (B) sabitleme sadece 
DUALFIX iSENSE ve DUALFIX 3 i-SIZE koltuk modülleri ile yapılabilir. Bu koltuk 
modüllerini gidiş yönünde kullanabilmek için döndürme kilidi açılmalıdır. Bu kilit 
base ünitenin alt tarafında bulunur. 

Döndürme kilidini açma 2  
 ► İtme elemanını ortaya itin.

 ÄDöner tabla 360° döndürülebilir.

Kullanma 3  
 ► Döndürme butonuna basın.

 ► Koltuk modülünü istenilen konuma döndürün.

 UYARI! BABY-SAFE iSENSE ve BABY-SAFE 3 i-SIZE modellerini sadece 
gidiş yönünün tersine monte ederek kullanın.

 UYARI! DUALFIX iSENSE ve DUALFIX 3 i-SIZE modellerini gidiş yönünün 
tersine monte ederek kullanın veya 15 ay büyük bebeklerde gidiş yönünde 
kullanın.

 ÄDöner tablanın yerine geçmiş olduğu duyulmalıdır.

 ÄKırmızı döndürme endikatörü artık görünmez.

 ► Döner tablanın güvenli şekilde yerine geçip geçmediğini kontrol edin.

 ) Koltuk modülü döndürülemediğinde döner tabla sağlam şekilde yerine 
geçmiştir.

Sesli destekleme 4  
Destek ayağındaki sensörler montajın doğru yapılmasını destekler. Sensörler, 
destek ayağının tam olarak açılıp açılmadığı, yeterli seviyede açılmış olması  
ve zeminde durup durmamasını kontrol eder.

Sesli desteklemeyi devreye alma
 ) Sadece ilk kullanımdan önce gereklidir.
 ► Folyoyu sökün.

 ÄKontrol sesi devrededir.

 DİKKAT! Aküyü düzenli olarak kontrol edin. Sinyal sesi duyulmadığında akü 
boş olabilir.

Aküyü değiştirme 5  
 ► Civatayı açın.

 ► Kapağı aşağıya doğru basılı tutarak dışarı itin.

 UYARI! Kullanılmış aküyü çıkarın ve Bertaraf etme bölümünde Sayfa 2 
açıklandığı gibi bertaraf edin. Aküyü çocukların ulaşamayacağı yerlerde sak-
layın. Sadece RC 2032 tipi yeni akü kullanın. Kutup bağlantısı yönüne dikkat 
edin. Sızdıran veya patlak bölümleri olan aküyü asla kullanmayın. Aküyü aşırı 
ısıya veya ateşe maruz bırakmayın, akü patlayabilir. Tekrar şarj edilebilir akü 
kullanmayın. Akü ambalajı üzerindeki güvenlik bilgilerini dikkate alın.

 ► Kapağı kapatın.

 ► Civatayı sıkın.

3. Kullanım amacı 6  
Bu ürün, UN ECE R129/03 nolu Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı'nın 
taleplerine uygun şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve kullanımı onaylanmıştır.

FLEX BASE iSENSE bir base ünitesidir. Bu ünite sadece aşağıdaki koltuk  
modüllerinden birinin araç içinde sabitlenmesi için uygundur. Bu ünite ile  
bunların dışındaki ürünlerin kullanılması yasaktır.

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

Arkaya dönük Ürünü asla öne dönük 
olarak kullanmayın.

Boy 40 - 83 cm

Vücut ağırlığı maksimal 13 kg

DUALFIX iSENSE & DUALFIX 3 i-SIZE:

Arkaya dönük Öne doğru bakar

Boy 61 - 105 cm 76 - 105 cm

Vücut ağırlığı maksimal 18 kg

4. Güvenlik bilgileri
Hasarlı çocuk koltuğu nedeniyle yaralanma tehlikesi
10 km/h üzerindeki bir hızla gerçekleşen bir çarpışmalı kazada, açık bir şekilde 
görülebilir olmasa da base ünite ve koltuk modülünde 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 hassastır 
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. Bir çocuk ön hava yastığına çok yakın olduğunda hafif ila ağır dereceli 
yaralanmalar meydana gelebilir.

 ► Arkaya dönük kullanımda ön hava yastığını iptal edin.

 ► Çocuk koltuğu yolcu koltuğu üzerine koyulduğunda yolcu koltuğunu arkaya 
kaydırın.

 ► Çocuk koltuğu ikinci veya üçüncü koltuk sırasında sabitlendiğinde önünde-
ki ön koltuğu öne çekin.

 ► 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.
 ► Çocuğu sadece yaya kaldırımı tarafından aracın içine koyun veya çıkarın.
 ► Uzun yolculuklar esnasında düzenli aralıklarla yolculuğunuza ara verin, 
böylece çocuğunuza koşturmaya ve oyun oynamaya fırsat tanıyın.

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.
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5. Araç içinde kullanım
Base üniteyi sabitleme
1. Uygun koltuk yerini seçin

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

 ) i-Size onaylı araç koltukları bağlamak için uygundur.

 ) Firmamız tarafından kontrol edilen ve kullanımına izin verilen ISOFIX tutma 
çemberli araç koltukları uygundur. Bunları www.britax-roemer.com sayfa-
sında gösterilen tip listesinde bulabilirsiniz 

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

2. Base üniteyi pozisyonlama 7  
 ► Destek ayağını açın.

 ► Base üniteyi araç koltuğu üzerinde pozisyonlayın.

3. Darbe emici paneli ayarlama 8  
 ► Ayar düğmesini basılı tutun.

 ► Darbe emici paneli araç koltuğunun sırtlığına adapte edin.

 ► Ayar düğmesini bırakın.

 ÄDarbe emici panelin yerine geçmiş olduğu duyulmalıdır.

 ► Darbe emici panelin güvenli şekilde yerine geçip geçmediğini kontrol edin.

 ) Darbe emici panel ayarlanamadığında sağlam şekilde yerine geçmiştir.

4. ISOFIX kontrol edin 9  
 ► ISOFIX sabitleme kollarının açık olup olmadığını kontrol edin.

 ) Yeşil yüzey görülemez olduğunda ISOFIX sabitleme kolları açıktır.

 ► ISOFIX sabitleme kolları kapalı ise emniyet butonu ve aç butonuna karşılıklı 
olarak basın.

5. ISOFIX'in sabitlenmesi 10  
 ► Yerleştirme yardımlarını takın.

 ) Yerleştirme yardımları, ürünün ISOFIX sabitleme kollarını aracın ISOFIX 
tutma çemberlerine birleştirmeyi kolaylaştırır.

 ► Gri kumaş ilmikten tutarak çekin.

 Ä ISOFIX sabitleme kolları azami seviyede çıkarılmıştır.

 ► Her iki ISOFIX sabitleme kolunu yerleştirme yardımcısı içine itin ve ISOFIX 
tutma çemberleri ile birleştirin.

 Ä ISOFIX sabitleme kollarının yerine geçmiş olduğu duyulmalıdır.

 ÄYeşil yüzey her iki ISOFIX sabitleme kollarında görülebilir.

 Ä ISOFIX birleştirilmiştir.

 ► Base üniteyi mümkün olduğunca araç koltuğunun sırtlığına karşı bastırın.

Omuriliğin yaralanma tehlikesi
Ana kucağı, çocuğunuzun 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.

Çocuğun sabitlenmemiş olması nedeniyle yaralanma tehlikesi
Çocuk, araç emniyet kemerinin kilidini açmayı denerse acil frenleme veya kaza 
nedeniyle ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek yaralanma meydana 
gelebilir.

 ► Mümkün olduğunda derhal aracı güvenli şekilde durdurun. 
 ► Çocuk koltuğunun doğru sabitlenmiş olmasını sağlayın.
 ► Çocuğun koltuk içinde doğru sabitlenmiş olmasını sağlayın.
 ► Doğurabilecek sonuçlar ve tehlikeleri çocuğa açıklayın.

Ürünün hasar görmesini önleyin
 ► Ürün asla, deneme amacıyla olsa dahi boşta durduğunda kullanılmamalıdır.
 ► 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.

6. ISOFIX sabitlemesini kontrol edin 11  
 ► ISOFIX sabitleme kollarının her iki tarafta ISOFIX tutma çemberleri ile 
birleştirilmiş olmasını kontrol edin. Base üniteden tutarak çekin. ISOFIX 
sabitleme kollarının hiçbiri çıkmadığında her ikisi de güvenli şekilde araca 
bağlanmıştır.

 ÄYeşil yüzey her iki ISOFIX sabitleme kollarında görülebilir.

 Ä ISOFIX birleştirilmiştir.

7. Destek ayağını ayarlama 12  
 ► Sesli desteklemenin aktif olmasını sağlayın. Kontrol sesi duyulmadığında 
akünün şarj durumunu kontrol edin. Gerektiğinde aküyüdeğiştirin. Bakınız 
Bölüm “Sesli destekleme” Sayfa 1.

 ► Destek ayağını base üniteden tamamen ayırın.

 ÄDestek ayağının yerine geçmiş olduğu duyulmalıdır.

 ÄKırmızı çevirme endikatörü artık görünmez.

 ► Her iki destek ayağını basılı tutun.

 ► Destek ayağını aracın tabanına kadar açın.

 UYARI! Destek ayağının altına asla herhangi bir cisim koymayın.

 ÄKırmızı destek endikatörü artık görünmez.

 ÄKontrol sesi artık duyulmaz.

 ÄBase ünitenin alt tarafı araç koltuğunun oturma yüzeyi üzerindedir.

Koltuk modülünü base ünite üzerinde  
sabitleme

1. Modülü sabitleyin 13  

 UYARI! BABY-SAFE iSENSE ve BABY-SAFE 3 i-SIZE model koltuk  
modüllerini öne dönük kullanmayın.

 UYARI! Arkaya dönük kullanımda ön hava yastığını iptal edin.

 ► Base ünite üzerinde yabancı madde bulunmamasını sağlayın.

 ► Ana kucaklarında taşıyıcı kolun A konumunda olmasını ve çocuğun ana 
kucağı içinde emniyet kemerinin takılmış olmasını sağlayın.

 ► Döner tablanın base ünite üzerinde konumunu dikkate alın.

 ) Her bir koltuk modülü sadece belirli bir yönde döner tabla üzerinde birleşti-
rilebilir. Koltuk modülünün arka tarafı kilit açma butonuna bakmalıdır.

 ► Koltuk modülünü base üniteye geçirin.

 ÄKoltuk modülünün yerine geçmiş olduğu duyulmalıdır.

 ► Koltuk modülünün güvenli şekilde yerine geçip geçmediğini kontrol edin.

 ) Koltuk modülünü kaldırmayı dneyin. Koltuk modülünü base üniteden ayır-
mak mümkün olmadığında koltuk modülü güvenli şekilde yerine geçmiştir.

2. Eğim açısını ayarlama 14

Bu base ünite koltuk modülünün eğim açısını ayarlamaya izin verir. Bu şekilde 
farklı araç koltuk açıları eşitlenebilir.

 ) DUALFIX iSENSE ve DUALFIX 3 i-SIZE koltuk modülleri ile kombinasyonda 
geçerli kural: Belirli araç koltuklarında mümkün olan bütün eğim açıları 
ayarlanamaz.

 ► Eğim butonunu basılı tutun.

 ► Koltuk modülünü istenildiği şekilde eğdirin.

 ► Eğim butonunu bırakın.

 ÄPozisyonun yerine geçmiş olduğu duyulmalıdır.

 ► Eğim fonksiyonunun güvenli şekilde yerine geçip geçmediğini kontrol edin.

 ) Koltuk modülü eğimi yapılamadığında eğim fonksiyonu sağlam şekilde 
yerine geçmiştir.

Her kullanım öncesinde kontrol edin
 □ Her iki ISOFIX sabitleme kolunda yeşil alan görülebilir.

 □ Kırmızı çevirme endikatörü görünmez.

 □ Kırmızı destek endikatörü görünmez.

 □ Destek ayağı doğrudan taban üzerindedir.

 □ Kontrol sesi artık duyulmaz.

 □ Base ünitenin alt tarafı araç koltuğunun oturma yüzeyi üzerindedir.

 □ Kırmızı döndürme endikatörü görünmez.

 □ Koltuk modülü base ünite üzerinde güvenli şekilde sabitlenmiştir.

 □ Omuz kemerleri doğru ayarlandı.

 □ Çocuğun emniyet kemeri doğru takıldı.
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Ana kucağının kullanılmasında ek olarak dikkate alınacak noktalar

 □ Ana kucağı gidiş yönünün tersine doğru sabitlendi.

 □ Ön hava yastığının bulunması halinde iptal edildi.

 □ Taşıyıcı kol üst konumdadır A.

Koltuk modülünü base üniteden ayırma 15  
 ► Ana kucaklarında taşıyıcı kolun A konumunda olmasını ve çocuğun ana 
kucağı içinde emniyet kemerinin takılmış olmasını sağlayın.

 ► Kilit açma butonuna basın.

 ► Koltuk modülünü tutun ve kaldırın.

 ► Koltuk modülünü araç içinden çıkarın.

Base üniteyi açma 16  
 ► Her iki ISOFIX sabitleme kolunda bulunan emniyet butonu ve açma butonuna 
karşılıklı olarak basın.

 ÄSabitleme kolları açılmıştır.

 ► ISOFIX sabitleme kollarını base ünite içine yerleştirin.

 ► Base üniteyi araç içinden çıkarın.

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

 ► Keskin deterjan kullanmayın (örneğin solvent gibi).

7. 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.

 ► Sesli desteklemeyi iptal edin.

 ► Destek ayağını katlayın.

 ► Base üniteyi yatay konumda depolayın.

8. Bertaraf etme
Ülkenizde geçerli olan bertaraf etme kurallarını dikkate alın.

Ambalaj Kağıt konteyneri

Koltuk kılıfı Geri dönüşümü olmayan çöp, termik 
değerlendirme

Plastik parçalar İşaretlemelerine uygun şekilde ilgili 
konteynerlere atılmalıdır

Metal parçalar Metal konteyneri

Kemer bantları Polyester konteyneri

Kilit ve dil Geri dönüşümü olmayan çöp

Akü Akü konteyneri


