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למסמך זה. 	
 אזהרה! הוראות הפעלה אלה מהוות חלק מהמוצר והן תורמות 

לשימוש הבטיחותי בו. אי ציות עלול לגרום לפציעות קשות ואפילו 
קטלניות. אם קיים צורך בהבהרה אין להשתמש במוצר ויש לפנות מיד 

לסוכן.
◄ קרא◄את◄הוראות◄ההפעלה.	
◄ שמור◄עליהן◄בסמוך◄למוצר◄לצורך◄עיון◄בהן.	
◄ צרף◄את◄הוראות◄ההפעלה◄למוצר◄במקרה◄של◄העברת◄המוצר◄לאדם◄שלישי.	

פרטי קשר
פנה◄אלינו◄במידה◄ומתעוררות◄שאלות.

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

hello@britax-roemer.com
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1 Churchill Way West

Andover
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+44 (0) 1264 386034  United Kingdom
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Jörgen Kocksgatan 4

SE-211 20 Malmö
Sweden
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תיאור המוצר. 	

◄בולם◄זעזועים ◄לחצן◄רגל◄התמיכה01 11

◄לחצן◄הכוונון ◄רגל◄תמיכה02 12

◄לולאת◄בד ◄מחוון◄סיבוב◄אדום03 13

ISOFIX◄לשוניות◄נעילה◄ ◄לחצן◄שחרור04 14

◄לחצן◄אבטחה◄אדום ◄תא◄אחסון◄להוראות◄ההפעלה05 15

◄לחצן◄שחרור ◄מחוון◄סיבוב◄אדום06 16

◄עזרי◄החדרה ◄לחצן◄סיבוב07 17

ISOFIX◄ידית◄תפיסה◄ ◄לוחית◄מסתובבת08 18

◄מחוון◄תמיכה◄אדום ◄לחצן◄הטייה09 19

◄מכסה◄סוללה 10

פעולת עלייה וירידה
פעולה◄זו◄מקלה◄על◄העליה◄והירידה.◄השתמש◄בפעולה◄זו◄רק◄כאשר◄המכונית◄חונה.

 1 הפעלה 
לחץ◄על◄לחצן◄הסיבוב.	◄
סובב◄את◄מודול◄המושב.	◄
אבטח◄או◄הוצא◄את◄הילד◄בהתאם◄להוראות◄ההפעלה◄של◄מודול◄המושב.	◄
סובב◄חזרה◄את◄מודול◄המושב.	◄
הלוחית◄המסתובבת◄תכנס◄למקומה◄תוך◄השמעת◄קליק. 	
מחוון◄הסיבוב◄האדום◄לא◄ייראה◄יותר. 	
בדוק◄האם◄הלוחית◄המסתובבת◄נכנסה◄באופן◄בטוח◄למקומה.◄נסה◄לסובב◄שוב◄את◄מודול◄	◄

המושב.◄אם◄לא◄ניתן◄לסובב◄יותר◄את◄מודול◄המושב,◄הלוחית◄המסתובבת◄נכנסה◄באופן◄
בטיחותי◄למקומה.

כיוון הנסיעה
תחנת◄הבסיס◄מאפשרת◄את◄אבטחת◄מודול◄המושב◄נגד◄כיוון◄הנסיעה◄)A(◄או◄בכיוון◄הנסיעה◄

 DUALFIX iSENSE◄מותרת◄רק◄במודולי◄המושב◄)B(◄האבטחה◄בכיוון◄הנסיעה◄.)B)
ו-◄DUALFIX 3 i-SIZE.◄יש◄לשחרר◄את◄נועל◄הסיבוב◄על◄מנת◄להשתמש◄במודולי◄מושב◄אלה◄

בכיוון◄הנסיעה.◄הוא◄מצוי◄בצד◄התחתון◄של◄תחנת◄הבסיס.◄

 2 שחרר את נועל הסיבוב 
הזז◄את◄המנוף◄למרכז.	◄
הלוחית◄המסתובבת◄ניתנת◄לסיבוב◄360°. 	

 3 הפעלה 
לחץ◄על◄לחצן◄הסיבוב.	◄
סובב◄את◄מודול◄המושב◄בכיוון◄הרצוי.	◄

 אזהרה!◄השתמש◄ב-BABY-SAFE iSENSE◄ו-BABY-SAFE 3 i-SIZE◄רק◄נגד◄כיוון◄
הנסיעה.

 אזהרה!◄השתמש◄ב-DUALFIX iSENSE◄ו-DUALFIX 3 i-SIZE◄נגד◄כיוון◄הנסיעה◄או◄
בכיוון◄הנסיעה◄החל◄בגיל◄15◄חודשים.

הלוחית◄המסתובבת◄תכנס◄למקומה◄תוך◄השמעת◄קליק. 	
מחוון◄הסיבוב◄האדום◄לא◄ייראה◄יותר. 	
בדוק◄האם◄הלוחית◄המסתובבת◄נכנסה◄באופן◄בטוח◄למקומה.	◄
אם◄לא◄ניתן◄לסובב◄יותר◄את◄מודול◄המושב,◄הלוחית◄המסתובבת◄נכנסה◄באופן◄בטיחותי◄ 	

למקומה.

 4 סיוע אקוסטי 
החיישנים◄ברגל◄התמיכה◄מסייעים◄להרכבה◄הנכונה.◄החיישנים◄בודקים◄האם◄רגל◄התמיכה◄

מקופלת◄במלואה,◄נשלפה◄במידה◄מספיקה◄ועומדת◄על◄הרצפה.
הפעלת הסיוע האקוסטי

דרוש◄רק◄לפני◄השימוש◄הראשון. 	
הסר◄את◄הכיסוי.	◄

צליל◄הביקורת◄יהיה◄פעיל. 	

 זהירות!◄בדוק◄באופן◄סדיר◄את◄הסוללה.◄אם◄לא◄ניתן◄לשמוע◄שום◄צליל,◄המשמעות◄היא◄
שהסוללה◄ריקה.

 5 החלפת סוללה 
שחרר◄את◄הבורג.	◄
לחץ◄את◄המכסה◄כלפי◄מטה◄והזז◄אותו◄הצידה.	◄

 אזהרה!◄הוצא◄את◄הסוללה◄הריקה◄והשלך◄אותה◄בהתאם◄להוראות◄הפרק◄השלכה◄לאשש
פה◄ראה◄עמוד◄2.◄שמור◄על◄הסוללה◄מחוץ◄להישג◄ידם◄של◄ילדים.◄השתמש◄רק◄בסוללה◄חדשה◄
מסוג◄RC 2032.◄הקפד◄על◄כיוון◄הקטבים.◄אל◄תשתמש◄בסוללה◄שהופיעו◄בה◄סימני◄דליפות◄או◄
פיצוצים.◄אין◄לחשוף◄את◄הסוללה◄לחום◄רב◄או◄לאש,◄הסוללה◄עלולה◄להיסדק◄או◄להתפוצץ.◄אין◄

להשתמש◄בסוללה◄נטענת.◄ציית◄להוראות◄הבטיחות◄שעל◄אריזת◄הסוללה.
סגור◄את◄המכסה.	◄
חזק◄את◄הבורג.	◄

	 . 6 ייעוד השימוש 
מוצר◄זה◄תוכנן,◄נבדק◄ואושר◄על◄פי◄דרישות◄התקן◄האירופאי◄למתקני◄בטיחות◄לילדים◄

.UN ECE R129/03
FLEX BASE iSENSE◄היא◄תחנת◄בסיס.◄היא◄מיועדת◄רק◄לאבטחת◄מודולי◄המושב◄הבאים◄

ברכב.◄אסור◄להשתמש◄במוצרים◄אחרים◄יחד◄עם◄תחנת◄בסיס◄זו.

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

אין◄להשתמש◄במוצר◄כאשר◄מכוון לאחור
הוא◄מכוון◄קדימה.

40 - 83◄ס"ממידות גוף

מקסימום◄13◄ק"גמשקל גוף

:DUALFIX iSENSE & DUALFIX 	 i-SIZE

מכוון קדימהמכוון לאחור
76 - 105◄ס"מ61 - 105◄ס"ממידות גוף

מקסימום◄18◄ק"גמשקל גוף

הוראות בטיחות. 	
סכנ פציעה ממושב בטיחות פגום

אם◄מתרחשת◄תאונה◄במהירות◄פגיעה◄גבוהה◄מ-10◄קמ"ש◄עלול◄בנסיבות◄מסוימות◄להיגרם◄נזק◄
לתחנת◄הבסיס◄ולמודול◄הבטיחות,◄בלי◄שניתן◄יהיה◄לראות◄את◄הנזק.◄התוצאה◄עלולה◄להיות◄

פציעות◄קשות◄במקרה◄של◄תאונה◄נוספת.
◄ החלף◄את◄המוצר◄לאחר◄תאונה.	
◄ בדוק◄מוצר◄שניזוק◄)גם◄אם◄נפל◄על◄הרצפה(.	
◄ בדוק◄באופן◄סדיר◄את◄שלמות◄כל◄החלקים◄החשובים.◄	
◄ וודא◄שכל◄המכלולים◄המכניים◄פועלים◄באופן◄מושלם.	
◄ אין◄לסוך◄או◄לשמן◄חלקים◄של◄המוצר.	
◄ השלך◄לאשפה◄בהתאם◄להוראות◄מוצר◄שניזוק.	

סכנת כוויות עקב מכלולים חמים
מכלולי◄המוצר◄עלולים◄להתחמם◄כתוצאה◄מקרינת◄השמש.◄עורם◄של◄ילדים◄רגיש◄והוא◄עלול◄

להיפצע◄כתוצאה◄מכך.
◄ הגן◄על◄המוצר◄מקרינה◄ישירה◄של◄השמש◄כל◄זמן◄שהוא◄לא◄בשימוש.	

סכנת פציעה עקב התקנה שגויה
אם◄המוצר◄יותקן◄או◄יופעל◄באופן◄שונה◄מזה◄המופיע◄בהוראות◄ההפעלה,◄עלולים◄להיגרם◄

פציעות◄קשות◄ואפילו◄מוות.
◄ השתמש◄במושב◄בטיחות◄רק◄כאשר◄הוא◄פונה◄לכיוון◄הנסיעה.	
◄ שים◄לב◄וציית◄להוראות◄המופיעות◄בספר◄הרכב.	

סכנת פציעה כתוצאה מכרית האוויר הקדמית
כריות◄האוויר◄מיועדות◄רק◄להגנה◄על◄מבוגרים.◄אם◄מושב◄הבטיחות◄לילד◄נמצא◄קרוב◄מדי◄

לכרית◄האוויר◄הקדמית,◄עלולות◄להיגרם◄פציעות◄קלות◄או◄קשות.
נתק◄את◄השימוש◄המכוון◄לאחור◄בכרית◄האוויר◄הקדמית.	◄
◄ אם◄מושב◄הבטיחות◄לילד◄אובטח◄למושב◄הנוסע,◄יש◄להזיז◄את◄מושב◄הנוסע◄לאחור.	
◄ אם◄מושב◄הבטיחות◄לילד◄אובטח◄בשורת◄המושבים◄השניה◄או◄השלישית,◄יש◄להזיז◄קדימה◄	

את◄הכסא◄הקדמי◄המתאים.
◄ שים◄לב◄וציית◄להוראות◄המופיעות◄בספר◄הרכב.	

סכנת פציעה בזמן השימוש
שהטמפרטורה◄במכונית◄עלולה◄לעלות◄מהר◄באופן◄מסוכן.◄בנוסף◄לכך◄הירידה◄בצד◄מסלול◄הנסי

עה◄עלולה◄להיות◄מסוכנת.
◄ אין◄להשאיר◄אף◄פעם◄ילד◄ברכב◄ללא◄השגחה.	
◄ יש◄לחזק◄או◄לפרק◄את◄מודול◄המושב◄רק◄מהצד◄הפונה◄למדרכה.	
◄ יש◄להניח◄לילד◄לעלות◄או◄לרדת◄רק◄מהצד◄הפונה◄למדרכה.	
◄ ערכו◄הפסקות◄סדירות◄במהלך◄נסיעות◄ארוכות,◄כדי◄לאפשר◄לילדכם◄להשתובב◄ולשחק.	

סכנת פציעה מחפצים לא מאובטחים
במקרה◄של◄עצירה◄פתאומית◄או◄תאונה◄עלולים◄עצמים◄ונוסעים◄שאינם◄מאובטחים◄לפגוע◄

בנוסעים◄אחרים.◄
◄ אין◄לאבטח◄את◄הילד◄באמצעות◄הושבתו◄בחיקך.	
◄ ייצב◄את◄משענות◄הגב◄של◄מושבי◄הרכב◄)למשל◄לנעול◄ספסל◄אחורי◄שניתן◄לקיפול(.	
◄ יש◄לאבטח◄את◄כל◄העצמים◄הכבדים◄או◄החדים◄)למשל◄על◄המדף◄האחורי(◄במכונית.	
◄ אין◄להניח◄חפצים◄בחלל◄הרגליים.	
◄ וודא◄שכל◄האנשים◄ברכב◄יהיו◄חגורים.	
◄ וודא◄שהמוצר◄יהיה◄תמיד◄מאובטח◄גם◄כאשר◄לא◄מסיעים◄ילד.	
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שימוש בתוך הרכב. 	
אבטחת תחנת הבסיס

בחר במושב מתאים. 	

 אזהרה!◄שים◄לב◄וציית◄להנחיות◄הוראות◄ההפעלה◄של◄המכונית.
	 .i-Size◄מושבים◄מתאימים◄לרכב◄הם◄כאלה◄עם◄אישור
מושבים◄מתאימים◄לרכב◄הם◄כאלה◄עם◄ידית◄תפיסה◄ISOFIX,◄שנבדקו◄ואושרו◄על◄ידינו.◄ 	

 www.britax-roemer.com◄הם◄מפורטים◄ברשימת◄הדגמים◄שלנו◄באתר◄האינטרנט
מותרים◄בשימוש◄רק◄מושבי◄בטיחות◄לילד◄הפונים◄לכיוון◄הנסיעה. 	

	 . 7 מיקום תחנת הבסיס 
קפל◄את◄רגל◄התמיכה.	◄
מקם◄את◄תחנת◄הבסיס◄על◄מושב◄הרכב.	◄

	 . 8 כוון את בולם הזעזועים 
החזק◄את◄לחצן◄הכוון◄לחוץ.	◄
התאם◄את◄בולם◄הזעזועים◄למשענת◄האחורית◄של◄מושב◄הרכב.	◄
שחרר◄את◄לחצן◄הכוונון.	◄
בולם◄הזעזועים◄יכנס◄למקומו◄תוך◄השמעת◄קליק. 	
בדוק◄האם◄בולם◄הזעזועים◄נכנס◄באופן◄בטוח◄למקומו.	◄
אם◄לא◄ניתן◄לכוון◄יותר◄את◄בולם◄הזעזועים,◄הוא◄נכנס◄באופן◄בטיחותי◄למקומו. 	

	 . 9  ISOFIX בדוק את
בדוק◄האם◄לשונית◄הנעילה◄ISOFIX◄פתוחות.	◄
לשוניות◄הנעילה◄ISOFIX◄יהיו◄פתוחות◄כאשר◄לא◄ניתן◄להבחין◄בשטח◄ירוק. 	
אם◄לשוניות◄הנעילה◄ISOFIX◄סגורות,◄לחץ◄על◄לחצן◄הבטיחות◄ועל◄לחצן◄השחרור◄זה◄	◄

אל◄זה.

	 . 10  ISOFIX חיזוק
הרכבת◄עזרי◄ההחדרה.	◄
עזרי◄ההחדרה◄מקלים◄על◄חיבור◄לשוניות◄הנעילה◄ISOFIX◄של◄המוצר◄אל◄ידיות◄התפיסה◄ 	

ISOFIX◄של◄הרכב.
משוך◄בלולאת◄הבד◄האפורה.	◄
לשוניות◄הנעילה◄ISOFIX◄שלופות◄באופן◄מקסימלי. 	
הכנס◄את◄שתי◄לשוניות◄הנעילה◄ISOFIX◄לעזרי◄ההחדרה◄וחבר◄באמצעות◄ידיות◄התפיסה◄	◄

.ISOFIX
לשוניות◄הנעילה◄ISOFIX◄נכנסו◄למקומן◄תוך◄השמעת◄קליק. 	
	 .ISOFIX◄ניתן◄להבחין◄במשטח◄הירוק◄שעל◄שתי◄לשוניות◄הנעילה
ISOFIX◄מחובר. 	
לחץ◄על◄תחנת◄הבסיס◄עד◄כמה◄שניתן◄אל◄משענת◄הגב◄של◄מושב◄הרכב.	◄

סכנת פציעה לעמוד השדרה
הסל◄קל◄אינו◄מיועד◄להושבה◄ממושכת◄של◄הילד.◄המצב◄של◄חצי◄שכיבה◄בסל◄קל◄כרוך◄בעומס◄

על◄עמוד◄השדרה◄של◄הילד.◄
◄ בצע◄הפסקות◄בנסיעות◄ארוכות.	
◄ הוצא◄את◄הילד◄בתדירות◄גדולה◄ככל◄האפשר◄מהסל◄קל.	
◄ אין◄להשאיר◄את◄הילד◄בסל◄קל◄מחוץ◄למכונית.	

סכנת פציעה לילד לא מאובטח
אם◄הילד◄מנסה◄לפתוח◄את◄אבזם◄חגורת◄הבטיחות,◄כתוצאה◄מכך◄עלולה◄להיגרם◄בלימת◄חירום◄

או◄תאונה◄שיגרמו◄לסכנת◄פציעה◄קשה◄ואף◄קטלנית.
◄ עצור◄באופן◄בטיחותי,◄כאשר◄הדבר◄אפשרי.◄	
◄ וודא,◄שמושב◄הבטיחות◄ילד◄מאובטח◄באופן◄תקין.	
◄ וודא,◄שהילד◄מאובטח◄באופן◄תקין.	
◄ הסבר◄לילד◄את◄ההשלכות◄והסכנות.	

מנע נזקים למוצר
◄ לעולם◄אין◄להשתמש◄במוצר◄כשהוא◄משוחרר,◄גם◄לא◄לצורך◄ניסיון.	
◄ המוצר◄אינו◄צעצוע.	
◄ שים◄לב◄לכך◄שהמוצר◄לא◄ייתקע◄בין◄חפצים◄קשים◄)דלת◄המכונית,◄מסילות◄המושב◄וכו'(.	
◄ הרחק◄את◄המוצר◄מ:◄רטיבות,◄לחות,◄נוזלים,◄אבק◄וערפל◄מלוח.	
◄ אין◄להניח◄חפצים◄כבדים◄על◄המוצר.	

סכנת פציעה כתוצאה משינוי מבנה אסור
ביצוע◄שינוי◄במוצר◄זה◄יגרום◄לביטול◄של◄הרישיון.◄שינויים◄יתבצעו◄על◄ידי◄היצרן◄בלבד.◄המדבקה◄

שעל◄המוצר◄היא◄מרכיב◄חשוב◄של◄המוצר.
אין◄לבצע◄שינויים.	◄
אין◄להסיר◄את◄המדבקה.	◄

באופן זה תימנע נזקים למכונית
◄ ריפודי◄רכב◄רגישים◄עלולים◄להינזק.	
◄ השתמש◄בריפוד◄למושב◄בטיחות◄לילד◄BRITAX RÖMER.◄ניתן◄להזמין◄אותו◄באופן◄נפרד.	

	 . 11  ISOFIX בדוק את חיזוק
בדוק◄האם◄לשוניות◄הנעילה◄ISOFIX◄מחוברות◄לידיות◄התפיסה◄ISOFIX◄משני◄הצדדים.◄	◄

משוך◄בתחנת◄הבסיס.◄אם◄לא◄ניתן◄לשחרר◄אף◄אחת◄מלשוניות◄הנעילה◄ISOFIX,◄הרי◄
ששתיהן◄מחוברות◄באופן◄בטיחותי◄למכונית.

	 .ISOFIX◄ניתן◄להבחין◄במשטח◄הירוק◄שעל◄שתי◄לשוניות◄הנעילה
ISOFIX◄מחובר. 	

	 . 12 כוון רגל התמיכה 
וודא◄שהסיוע◄האקוסטי◄פעיל.◄אם◄לא◄ניתן◄לשמוע◄צליל◄בקרה,◄יש◄לבדוק◄את◄מצב◄הטעינה◄	◄

של◄הסוללה.◄החלף◄בעת◄הצורך◄את◄הסוללה.◄עיין◄בפרק◄"סיוע◄אקוסטי"◄עמוד◄1.
קפל◄את◄רגל◄התמיכה◄במלואה◄מתחנת◄הבסיס.	◄
רגל◄התמיכה◄תיכנס◄למקומה◄תוך◄השמעת◄קליק. 	
מחוון◄הסיבוב◄האדום◄לא◄ייראה◄יותר. 	
החזק◄את◄שתי◄רגלי◄התמיכה◄לחוצות.	◄
שלוף◄את◄רגל◄התמיכה◄עד◄לרצפת◄הרכב.	◄

 אזהרה!◄אין◄לחזק◄את◄רגל◄התמיכה◄באמצעות◄חפצים.
מחוון◄התמיכה◄האדום◄לא◄ייראה◄יותר. 	
לא◄ניתן◄לשמוע◄יותר◄את◄צליל◄הבקרה. 	
הצד◄התחתון◄של◄תחנת◄הבסיס◄מונח◄על◄משטח◄הישיבה◄של◄מושב◄הרכב. 	

אבטח את מודול המושב על תחנת הבסיס
	 . 13 אבטחת המודול 

 אזהרה!◄במודולי◄המושב◄BABY-SAFE iSENSE◄ו-BABY-SAFE 3 i-SIZE לא◄ייעשה◄
שימוש◄כאשר◄הם◄פונים◄קדימה.

 אזהרה!◄השימוש◄המכוון◄לאחור◄בכרית◄האוויר◄הקדמית◄ינותק.
וודא◄שלא◄יהיו◄גופים◄זרים◄על◄תחנת◄הבסיס.	◄
יש◄לוודא◄בסל◄קל◄שידית◄הנשיאה◄תהיה◄במצב◄העליון◄A◄ושהילד◄יהיה◄מאובטח◄בסל◄קל.	◄
שים◄לב◄לכיוון◄הלוחית◄המסתובבת◄על◄תחנת◄הבסיס.	◄
ניתן◄לחבר◄כל◄מודול◄מושב◄על◄הלוחית◄המסתובבת◄רק◄בכיוון◄מסוים.◄על◄הצד◄האחורי◄של◄ 	

מודול◄המושב◄לפנות◄לכיוון◄לחצן◄השחרור.
הכנס◄את◄מודול◄המושב◄למקומו◄על◄תחנת◄הבסיס.	◄
מודול◄המושב◄ייכנס◄למקומו◄תוך◄השמעת◄קליק. 	
בדוק◄האם◄מודול◄המושב◄נכנס◄באופן◄בטוח◄למקומו.	◄
נסה◄להרים◄את◄מודול◄המושב.◄אם◄מודול◄המושב◄לא◄משתחרר◄מתחנת◄הבסיס,◄הרי◄ 	

שמודול◄המושב◄נכנס◄באופן◄בטיחותי◄למקומו.

	 .14 כוון את זווית ההטייה 
תחנת◄בסיס◄זו◄מאפשרת◄לכוון◄את◄זווית◄ההטייה◄של◄מודול◄המושב.◄באופן◄זה◄ניתן◄לאזן◄זוויות◄

שונות◄של◄מושב◄הרכב.
בשילוב◄עם◄מודולי◄הישיבה◄DUALFIX iSENSE◄ו-DUALFIX 3 i-SIZE◄ההוראה◄ 	

הבאה◄תהיה◄תקפה:◄במושבים◄מסוימים◄של◄כלי◄רכב◄לא◄ניתן◄לכוון◄את◄כל◄זוויות◄ההטייה◄
האפשריות.

החזק◄את◄לחצן◄ההטייה◄לחוץ.	◄
הטה◄את◄מודול◄המושב◄לפי◄הצורך.	◄
שחרר◄את◄לחצן◄ההטייה.	◄
המצב◄ייכנס◄למקומו◄תוך◄השמעת◄קליק. 	
בדוק◄האם◄פעולת◄ההטייה◄נכנסה◄באופן◄בטוח◄למקומה.	◄
אם◄לא◄ניתן◄להטות◄יותר◄את◄מודול◄המושב,◄פעולת◄ההטייה◄נכנסה◄באופן◄בטיחותי◄למקומה 	

בדוק לפני כל שימוש
◄	.ISOFIX◄ניתן◄להבחין◄במשטח◄הירוק◄שעל◄שתי◄לשוניות◄הנעילה
מחוון◄הסיבוב◄האדום◄לא◄ייראה◄יותר.	◄
מחוון◄התמיכה◄האדום◄לא◄ייראה.	◄
רגל◄התמיכה◄מונחת◄ישר◄על◄רצפת◄הרגליים.	◄
צליל◄הבקרה◄לא◄נשמע◄יותר.	◄
הצד◄התחתון◄של◄תחנת◄הבסיס◄מונח◄על◄משטח◄הישיבה◄של◄מושב◄הרכב.	◄
מחוון◄הסיבוב◄האדום◄לא◄ייראה.	◄
מודול◄המושב◄מחוזק◄באופן◄בטיחותי◄לתחנת◄הבסיס.	◄
חגורת◄הכתפיים◄מכוונת◄נכון.	◄
הילד◄חגור◄נכון.	◄
שים לב בנוסף לכך בזמן השימוש בסל קל 	
הסל◄קל◄יחוזק◄נגד◄כיוון◄הנסיעה.	◄
כאשר◄קיימת◄כרית◄אוויר◄קדמית◄היאמנותקת.	◄
◄	.A◄ידית◄הנשיאה◄במצב◄העליון
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16 15 שחרר את מודול המושב מתחנת הבסיס 
יש◄לוודא◄בסל◄קל◄שידית◄הנשיאה◄תהיה◄במצב◄העליון◄A◄ושהילד◄יהיה◄מאובטח◄בסל◄קל.	◄
לחץ◄על◄לחצן◄השחרור.	◄
החזק◄והרם◄את◄מודול◄המושב.	◄
הוצא◄את◄מודול◄המושב◄מהמכונית.	◄

 16 שחרר את תחנת הבסיס 
◄	.ISOFIX◄לחץ◄על◄לחצן◄האבטחה◄ולחצן◄השחרור◄זה◄אל◄זה◄בשתי◄לשוניות◄הנעילה
לשוניות◄הנעילה◄משוחררות. 	
הזז◄את◄לשוניות◄הנעילה◄ISOFIX◄בתחנת◄הבסיס.	◄
הוצא◄את◄תחנת◄הבסיס◄מהמכונית.	◄

ניקוי ותחזוקה. 	
נקה◄את◄חלקי◄הפלסטיק◄בתמיסת◄סבון.	◄
אין◄להשתמש◄בחומר◄ניקוי◄)כמו◄לדוגמה◄חומר◄מדלל(.	◄

אחסון ביניים של המוצר. 	
אם◄לא◄תשתמש◄במוצר◄למשך◄זמן◄ארוך,◄הקפד◄על◄ההנחיות◄הבאות.

אחסן◄את◄המוצר◄במקום◄בטוח◄ויבש.	◄
◄	 .25°C-טמפרטורת◄האחסון◄צריכה◄להיות◄בין◄20◄ו
אין◄להניח◄חפצים◄כבדים◄על◄המוצר.	◄
אין◄לאחסן◄את◄המוצר◄בסמוך◄למקורות◄חום◄או◄תחת◄קרינה◄ישירה◄של◄השמש.	◄
ניתוק◄הסיוע◄האקוסטי.	◄
קפל◄את◄רגל◄התמיכה.	◄
אחסן◄את◄תחנת◄הבסיס◄כאשר◄היא◄שוכבת.	◄

סילוק. 	
הישמעו◄להנחיות◄הסילוק◄התקפות◄במדינתך.

במיכלים◄לארגזי◄קרטוןאריזה

פסולת◄שיורית,◄מיחזור◄תרמיכיסוי◄המושב

בהתאם◄לסימון,◄למיכל◄המתאיםחלקי◄פלסטיק

מיכלי◄מתכותרכיבי◄מתכת

מיכל◄לפוליאסטררצועות◄החגורה

פסולתאבזם◄ולשונית

מיכל◄לסוללותסוללה


