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 ! Cruciale informatie
•	Het is nieT TOeGesTaan om het zitje in de 

voorstoel te gebruiken in combinatie MeT een 
GeaCTiVeerDe airbaG.

•	 izi Combi isOfix kan achterwaarts geïnstalleerd worden met 
de isOfix connectors in een auto die uitgerust is met isOfix 
ankerpunten. 

•	 izi Combi isOfix kan voorwaarts gericht geïnstalleerd 
worden met een 3-punts autogordel , goedgekeurd volgens 
de un/eCe regeling nr. 16 of gelijkwaardige regeling. 

•	 izi Combi isOfix is goedgekeurd in groep 0+ en 1, 
achterwaarts gericht van 0-18 kg. en groep 1, voorwaarts 
gericht van 9-18 kg.

•	Lees de ‘carlist’ om te beoordelen of het zitje geschikt is voor 
uw auto.

•	De gordel in het zitje moet altijd gesloten zijn als uw kind in het 
zitje zit.

•	De gordel moet strak getrokken worden en de gordel mag niet 
gedraaid zitten.

•	De bekledingshoes bevat magneten in de gebieden met 
de oranje indicatie. Magneten kunnen invloed hebben op 
elektronische componenten zoals pacemakers.

•	De vloersteun moet altijd gebruikt worden wanneer het 
zitje achterwaarts gericht geïnstalleerd wordt. zorg dat de 
vloersteun altijd helemaal naar beneden geschoven is en 
afsteunt op de autovloer. wanneer het zitje voorwaarts gericht 
geïnstalleerd wordt, mogen de vloersteun en de stoelbeugel 
niet gebruikt worden.

•	zorg dat de isOfix indicators altijd op groen staan, wanneer het 
zitje met isOfix is bevestigd.

•	wij adviseren om het zitje zo lang mogelijk achterwaarts 
gericht geïnstalleerd te gebruiken.

•	we adviseren dit zitje alleen voor kinderen die zelf rechtop 
kunnen zitten, dus niet jonger dan 6 maanden.

•	Voor kinderen onder de 1 jaar en/of 10 kg. adviseren we het 
gebruik van de meest liggende slaappositie in combinatie met 
de stoelverkleiner en het baby kussentje (extra verkrijgbaar 
accessoire).

•	Verwijder het baby kussentje (extra verkrijgbaar accessoire) 
wanneer het kind ouder dan 1 jaar is.

•	Verwijder de stoelverkleiner wanneer het kind ouder dan 2 jaar is.
•	als het kind meer dan 18 kg. weegt of the schouders boven de 

hoogste positie van de schoudergordels groeit, moet het kind 
gebruik gaan maken van zitje dat geschikt is voor een kind 
zwaarder dan 18 kg.

•	na een ongeval moet het zitje vervangen worden door een 
nieuw zitje. Ook als het zitje er nog goed uit ziet is het mogelijk 
dat het uw kind niet meer optimaal beschermt.
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Dank u voor uw keuze voor de Besafe iZi Combi ISOfix 

Inhoud

besafe heeft dit product uiterst zorgvuldig ontworpen om uw 
kind te beschermen in de volgende fase van haar of zijn leven. 

Cruciale informatie
installeren voorbereiden
achterwaarts gericht installeren met isOfix
Voorwaarts gericht installeren met de autogordel
Het kind plaatsen
slaapstand
Verwijderen en plaatsen van de bekleding
schoonmaak instructies
waarschuwing: potentieel onjuist gebruik
belangrijk advies
Garantie
winkel informatie

 ! Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing 
leest VOOrDaT u het zitje gaat installeren. Onjuiste 
installatie kan uw kind in gevaar brengen.
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 ! Het is nieT TOeGesTaan om het zitje in de 
voorstoel te gebruiken in combinatie MeT een 
GeaCTiVeerDe airbaG.

Cruciale onderdelen

1. Verstelbare hoofdsteun
2. schoudergordels
3. Gordelsluiting
4. stoelverkleiner
5. stoelbeugel
6. Centrale gordelspanner
7. slaapstandhendel
8. autogordelgeleidingshaak
9. ratel voor de stoelbeugel

10. kapje voor isOfix connectors (2x)
11. knop voor isOfix connectors (2x)
12. wig
13. Vloersteun
14. Hoogteverstellingsknop vloersteun (2x)
15. Vloersteun hoogte indicatie
16. Gordelklem (2x)
17. bedieningshendel hoofdsteun
18. Vloersteun positie indicatie
19. isOfix ankerpunten (2x)
20. isOfix installatieclips (2x)
21. isOfix connectors (2x)
22. isOfix indicators (2x)
23. isOfix ontgrendelknop (2x)

Installeren voorbereiden

Het kind plaatsen

1. Het zitje kan alleen geïnstalleerd worden op autostoelen die 
uitgerust zijn met isOfix ankerpunten.

2. Verwijder de wig. (24)
3. Duw de voorstoel van de auto naar voren als u het zitje op de 

achterstoel van de auto wilt installeren.
4. Plaats de rugleuning rechtop als u het zitje op de voorstoel van 

de auto wilt installeren.
5. Op de voorstoel van de auto moet het zitje tegen het 

dashboard geplaatst worden.
6. indien het niet mogelijk is het zitje tegen het dashboard   

te plaatsen, plaats het dan zo ver mogelijk van het  
dashboard vandaan.

7. zoek de isOfix ankerpunten in de autostoel. (25)
8. De bij het zitje geleverde isOfix installatieclips maakt de 

installatie eenvoudiger. Plaats de clips. (26)
9. u kunt de isOfix installatieclips onder de basis van het zitje, of 

los bijgeleverd vinden.
10. installeer de stoelbeugel door de twee pinnen in de ovale 

buis onder de voorzijde van de zitting te schuiven. stel de 
stoelbeugel zover mogelijk naar binnen met de ratel, maar 
niet verder dan het stopteken. De ratel wordt gebruikt om de 
stoelbeugel te verstellen. schakel het knopje op de ratel om, om 
de richting te veranderen. (27)

11. Trek de isOfix verankeringen zo ver mogelijk naar buiten, door de 
grijze knoppen aan de bovenzijde van de basis in te duwen. (28)

12. Verwijder de kapjes van de isOfix connectoren door de isOfix 
ontgrendelknop in te duwen. (29)

13. klik de installatieclips op de isOfix connectoren. (30)
14. klap de vloersteun naar beneden voor installatie in de auto. (31)
15. Plaats het zitje in de auto met de stoelbeugel eerst.

•	Voorkom dat de izi kid bekneld of belast wordt door bijv. 
bagage, stoelen en/of dichtslaande deuren.

•	Controleer voor ieder gebruik of de gordels niet beschadigd 
of gedraaid zijn.

•	Houd maximaal een vingerdikte (1 cm) speling tussen de 
gordels en je baby.

•	bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant van het 
zitje of uw leverancier.  
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Het zitje verwijderen

1. als het zitje op de achterstoel is geïnstalleerd en u wilt het 
zitje uit de auto halen, duw dan de voorstoel van de auto 
naar voren.

2. Verplaats de stoelbeugel naar binnen met de ratel. (38)
3. Maak de isOfix connectors los door de isOfix 

ontgrendelknoppen in te drukken. (39)
4. Druk de knop voor de isOfix connector in en duw deze in de 

basis van het zitje. Doe hetzelfde met de isOfix connector 
aan de andere kant. (40)

5. Trek het zitje naar voren. Draai het zitje zodat je het 
gemakkelijk kunt verwijderen.

6. Verwijder de isOfix installatieclips. Plaats deze onder de 
basis van het zitje.

7. Om de stoelbeugel te verwijderen moet deze eerst naar 
buiten geplaatst worden, zodat de blokkeringsknop 
zichtbaar wordt. Druk de blokkeringsknop naar beneden 
met een kleine schroevendraaier en trek tegelijkertijd aan de 
stoelbeugel. (41)

16. Draai het zitje met de stoelbeugel tegen het rugdeel van   
de autostoel.

17. klik de isOfix verankeringen in de isOfix ankers van de 
autostoel. (32)

18. Verwijder de installatieclips.
19. Controleer of alle isOfix indicators aan beide zijden groen 

aangeven. (33)
20. Duw het zitje naar achteren tegen de autozitting totdat 

de stoelbeugel aanligt tegen de autozitting. De isOfix 
verankeringen schuiven heirdoor in en klikken vast in een  
nieuwe positie. (34)

21. Verstel de stoelbeugel met de ratel naar buiten. Draai net         
zo ver totdat de stoelbeugel stevig in de rugleuning van de 
autostoel drukt. (35)

22. schuif de vloersteun naar beneden op de vloer van de auto. (36)
23. The hoogte indicator van de vloersteun laat een groene kleur 

zien als deze de vloer raakt. (37)
24. in de achterstoel van de auto moet de voorstoel tegen het zitje 

aan geschoven worden als de installatie klaar is. als het niet 
mogelijk is om de voorstoel van de auto tegen het zitje aan te 
schuiven, plaats de voorstoel van de auto dan zo ver mogelijk 
naar voren.

25. als u meer ruimte wilt creeren voor uw kind, moet u de isOfix 
verankeringen helemaal uitgeschoven laten en de stoelbeugel 
aanspannen met de ratel.

26. Controleer of de vloersteun contact maakt met de vloer voor  
de autostoel en goed geborgd is.

27. Controleer of alle isOfix indicators aan beide zijden groen 
aangeven.
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Het zitje verwijderen
1. Haal de spanning van de autogordel door de 

autogordelgeleidingshaak zover mogelijk naar binnen te 
schuiven met de ratel.

2. Duw als het zitje op de achterstoel is geïnstalleerd de 
voorstoel zo ver mogelijk naar voren.

3. Maak de gordelklemmen los en ontgrendel de sluiting van de 
autogordel.

4. Verwijder de autogordel en haal het zitje uit de auto.

1. Duw de voorstoel van de auto naar voren als u het zitje in de 
achterstoel van de auto wilt installeren.

2. Plaats de wig op de onderkant van het zitje; positioneer de 
haken in het gat. (42) roteer de wig tot je klik hoort. (43, 44)

3. Plaats de rugleuning rechtop als u het zitje in de voorstoel 
van de auto wilt installeren.

4. Plaats het zitje in voorwaartse positie zonder de stoelbeugel 
en de vloersteun in opgevouwen toestand achter het zitje.

5. zet het zitje op de autostoel. Open de gordelklemmen. (45)
6. Ontgrendel de bedieningshendel van de hoofdsteun, houd de 

hoofdsteun rechtop en duw deze naar beneden. (46)
7. Trek de heupgordel om de basis van het zitje en klik de 

autogordel vast. (47)
8. Plaats de heupgordel over de autogordelgeleidingshaak. (48)
9. Leid de schoudergordel door de gordelklemmen. Let er op 

dat de gordel niet gedraaid zit. (49)
10. Druk het zitje stevig in de autostoel. Het zitje is nu klaar  

voor gebruik. 
11. een strakke installatie is zeer belangrijk voor voorwaarts 

gerichte zitjes. Trek de autogordel als volgt aan (49): Trek de 
schoudergordel omhoog (a). Houd de schoudergordel bij (b) 
stevig vast. sluit de gordelklem aan de binnenzijde (C). Trek 
aan het bovenste gordeldeel en sluit de gordelklem (D). (50)

12. Verstel de autogordelgeleidingshaak met de ratel naar buiten. 
Draai net zo ver totdat het zitje stevig in de rugleuning van 
de autostoel drukt. Duw de hoofdsteun in de juiste positie 
(zie ‘Het kind plaatsen’ op blz. 18). Het zitje is nu klaar voor 
gebruik. (51)

Verwijderen en plaatsen van de bekleding
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Schoonmaak instructies
1. Controleer of de hoogte van de schoudergordels gelijk is aan 

de schouderhoogte van het kind.

2. De hoogte van de schoudergordels en de hoofdsteun 
kan versteld worden door de bedieningshendel van de 
hoofdsteun te ontgrendelen, houd de hoofdsteun rechtop en 
duw de hoofdsteun naar beneden. (54)

3. Houd de knop van de centrale gordelspanner ingedrukt en 
trek de schoudergordels naar boven. (55)

4. Open de gordelsluiting
5. Plaats de schoudergordels over de oranje tekens aan de 

zijkant van het zitje om de schoudergordels open te houden 
terwijl je het kind plaatst. (56)

6. Plaats, als het kind zit, de schoudergordels over de 
schouders van het kind en sluit de gordelsluiting. (57)

7. Trek aan het gordelgedeelte dat door de centrale 
gordelspanner komt in de richting van de pijl recht naar 
boven/voren. Trek net zolang totdat het harnas comfortabel 
zit, maar stevig aansluit. (58) 

 ! Overtuig u ervan dat het harnas altijd dicht zit en aangespannen 
is als het kind in het zitje zit.

Slaapstand
•	Het zitje heeft 3 posities.
•	Door de slaapstandhendel omhoog te trekken kan het zitje in 

de gewenste zit- of slaapstand gezet worden. (59)

•	te hoog (52)
•	goed (53)

•	Let bij het verwijderen van de bekleding op, want het plaatsen 
van de bekleding gebeurt in de omgekeerde volgorde.

•	begin met het zitting gedeelte. (60)
•	De bekleding van de hoofdsteun kan apart verwijderd worden, 

door de haakjes aan de achterkant los te maken en de 
bekleding naar voren te trekken.

•	schuif de hoofdsteun helemaal omhoog. Doe de bekleding van 
de hoofdsteun om de hoofdsteun en schuif de lussen van de 
elastieken aan de haakjes aan de achterkant.

•	Plaats het bovenstuk van de bekleding en vervolgens de 
zijkanten. Plaats het zitting gedeelte en stop de rand van de 
bekleding tussen het schuim en het kunststof.

Verwijderen en plaatsen van de bekleding
Verwijderen van de bekleding

Plaatsen van de bekleding

Schoonmaak instructies
•	was de bekleding volgens de aanwijzingen op het etiket.
•	Gebruik Geen agressieve schoonmaakproducten; deze 

kunnen het materiaal aantasten.
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•	Het is nieT TOeGesTaan het zitje te monteren op 
de voorstoel MeT een GeaCTiVeerDe airbaG.

•	Gebruik het zitje nieT zonder dat de vloersteun 
in contact is met de vloer. 

•	Gebruik het zitje nieT als de stoelbeugel niet is 
aangespannen.

•	zorg dat de isOfix indicators altijd op groen staan.

•	 installeer het zitje nieT voorwaarts gericht zonder de wig.
•	 installeer alleen met een driepuntsgordel, goedgekeurd 

volgens de un/eCe regeling nr. 16 of gelijkwaardige regeling. 
(61) (schoudergordel (62), heupgordel (63))

 ! Waarschuwing: potentieel onjuist gebruik

 ! Belangrijk advies
•	PrObeer nieT het zitje te ontmantelen, aan te passen of 

iets toe te voegen. De garantie vervalt als er niet-originele 
onderdelen of accessoires worden gebruikt.

•	Gebruik nieTs, zoals een kussen, om het zitje hoger op de 
autostoel te plaatsen. bij een ongeluk zal het zitje het kind 
niet optimaal beschermen.

•	Laat nooit het kind zonder toezicht achter in het zitje.
•	Let er op dat alle passagiers weten hoe ze het kind uit het 

zitje kunnen halen in geval van nood.
•	een leeg kinderzitje moet altijd vast zitten in de auto.
•	zorg dat er geen losse bagage en andere objecten in 

auto liggen. Deze kunnen bij een ongeval kinderen en 
volwassenen ernstig verwonden.

•	Gebruik nooit het zitje zonder de bekleding. De bekleding 
is onderdeel van het veiligheidssysteem en mag alleen 
vervangen worden door een originele besafe bekleding.

•	Onder de bekleding zit ePs schuim. Dit kan beschadigen 
door te hard duwen of trekken.

Praktisch advies
Controleer, als het zitje is geïnstalleerd, alle plekken waar het 
kinderzitje het interieur van de auto raakt. we adviseren om  op 
deze plekken een (besafe) beschermingshoes te gebruiken, om 
beschadigingen, vlekken of verkleuringen van het auto-interieur 
te voorkomen, zeker bij een afwerking met leder of hout.

•	Gebruik Geen agressieve schoonmaakproducten; deze 
kunnen het materiaal aantasten.

•	besafe adviseert autokinderstoeltjes niet tweedehands te 
kopen of te verkopen.

•	bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
•	Gebruik het zitje nieT thuis, het is daar niet voor 

ontworpen en mag alleen in de auto gebruikt worden.
•	als het zitje is geïnstalleerd met isOfix: kijk ook in de 

handleiding van de auto.

Achterwaarts gericht

Voorwaarts gericht
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Garantie
•	alle besafe producten zijn zorgvuldig ontwerpen, gefabriceerd 

en getest. Onze besafe kinderzitjes worden regelmatig uit de 
continu productie genomen en getest in ons testlaboratorium. 
bovendien worden ze getest door onafhankelijke 
testinstituten.

•	als dit product binnen 24 maanden na aankoop materiaal- of 
fabricagefouten vertoont, met uitzondering van de bekleding 
en de gordels, wend u zich dan tot uw verkoper.

•	De garantie is alleen geldig bij normaal zorgvuldig gebruik. 
raadpleeg uw verkoper; hij of zij zal besluiten of het zitje naar 
de fabrikant voor reparatie wordt gestuurd. Vervanging of 
het terugstorten van het aankoopbedrag kunnen niet geëist 
worden. De garantie wordt niet verlengd door reparatie.

•	De garantie vervalt; als er geen aankoopbon is, als fouten zijn 
veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of nalatigheid.

Winkel informatie
Informatie voor achterwaarts gerichte installatie

Informatie voor voorwaarts gerichte installatie

Het volgende autokinderstoeltje

•	Dit is een semiuniverseel isOfix autokinderstoeltje. Het 
voldoet aan de europese richtlijn no. 44.04 en is geschikt 
voor algemeen gebruik in auto’s uitgerust met isOfix 
bevestigingssystemen.

•	Het zitje is geschikt voor gebruik op isOfix posities in de 
auto (zoals beschreven in de handleiding van de auto), 
afhankelijk van de categorie van het zitje en van het 
bevestigingssysteem.

•	De gewichtsgroep en de isOfix maat klasse waarvoor dit 
zitje is bedoeld is: C.

•	Het zitje is geschikt voor gebruik op posities in de auto 
zoals beschreven in de aparte ‘car list’. Posities in andere 
voertuigen kunnen ook geschikt zijn voor dit zitje. raadpleeg 
bij twijfel de fabrikant van het zitje of de verkoper. Voor een 
actuele ‘car list’ zie: www.besafe.com.

•	bij installatie met een 3-punts autogordel: alleen geschikt 
als de goedgekeurde voertuigen zijn uitgerust met 3-punts 
autogordels, goedgekeurd volgens de un/eCe regeling nr. 16 
of gelijkwaardige regeling. 

•	we adviseren om het zitje zo lang mogelijk achterwaarts 
geïnstalleerd te gebruiken.

•	als het kind uit het stoeltje is gegroeid, adviseert besafe om 
een stoeltje voor kinderen boven de 18 kg. in ieder geval t/m 
een lichaamslengte van 135 cm. te gebruiken.
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