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Dank u voor uw keuze voor de Besafe iZi Comfort. 
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• Het is NIET TOEGESTAAN het zitje te monteren op 
de voorstoel MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG.

• iZi Comfort kan alleen voorwaarts gericht 
geïnstalleerd worden met een 3-punts autogordel, 
goedgekeurd volgens de UN/ECE regeling nr. 16 of 
gelijkwaardige regeling.  

• iZi Comfort is goedgekeurd in groep 1, voorwaarts gericht van 
9-18 kg.

• 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.

• 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 een groep 2/3 zitje.

• 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. 

• Voorkom dat de stoel 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 (1cm) speling tussen de 
gordels en je baby.

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

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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Installeren voorbereiden Voorwaarts gericht installeren met de autogordel
Cruciale onderdelen Het is NIET TOEGESTAAN om het zitje in de 

voorstoel te gebruiken in combinatie MET EEN 
GEACTIVEERDE AIRBAG.

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

1-

2-

3-

4-

Zet het zitje op de autostoel. Open de 
gordelklemmen (1).

Ontgrendel de bedieningshendel 
van de hoofdsteun, houd de 
hoofdsteun rechtop en duw deze 
naar beneden (2).

Trek de heupgordel om de 
basis van het zitje en klik de 
autogordel vast (3). 

Bedieningshendel hoofdsteun
Gordelklem (2x)
Verstelbare hoofdsteun

Schoudergordels
Gordelsluiting

Centrale gordelspanner
Autogordelspanner

Slaapstandknop (2x)

!

(1)

(3)

Klik!
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Leid de schoudergordel door de 
gordelklemmen. Let er op dat de 
gordel niet gedraaid zit (4).

Druk het zitje stevig in de autostoel. 
Het zitje is nu klaar voor gebruik.  

Een strakke installatie is zeer 
belangrijk voor voorwaarts 
gerichte zitjes. Trek de 
autogordel als volgt aan: 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 (4).

Het zitje verwijderen

Het kind plaatsen

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

Haal de spanning van de autogordel door de gordelspanner 
terug te draaien.

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

Verwijder de autogordel en haal het zitje uit de auto.

Controleer of de hoogte van de 
schoudergordels gelijk is aan de 
schouderhoogte van het kind (6). 

te hoog

te laag

goed

Controleer of de autogordel zo strak mogelijk zit. Herhaal 
de procedure als de autogordel niet strak zit.

Duw de gordelspanner in de door 
de pijl aangegeven richting om  
de autogordel zo strak mogelijk 
aan te spannen (5).

Duw de hoofdsteun in de juiste positie (zie ‘Het kind 
plaatsen’ op blz. 7). Het zitje is nu klaar voor gebruik.

5-

6-

7-

8-

9-

10-

2-

1-

3-

4-

1-

(4)A

C D

B

(5)

(6)

(7)

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 
te duwen (7). 

2-

7
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Plaats de schoudergordels 
over de oranje tekens aan 
de zijkant van het zitje om 
de schoudergordels open 
te houden terwijl je het 
kind plaatst (9).

Plaats, als het kind zit, de 
schoudergordels over de 
schouders van het kind en 
sluit de gordelsluiting (10).

5-

6-

(9)

(10)

Open de gordelsluiting.

Trek aan het gordelgedeelte dat 
door de centrale gordelspanner 
komt in de richting van de 
groene pijl recht naar boven/
voren. Trek net zolang totdat het 
harnas comfortabel zit, maar 
stevig aansluit (11).

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

Slaapstand

!

Houd de knop van de centrale 
gordelspanner ingedrukt en 
trek de schoudergordels    
naar boven (8).

• Het zitje heet 4 slaapstanden.
• Door de slaapstandknop te 

draaien kan het zitje in de 
gewenste zit- of slaapstand 
gezet worden (12).

3-

4-

7-
(8) (11)

(12)
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(16)

Verwijderen van de bekleding: alternatief 1
Let bij het verwijderen van de 
bekleding op, want het plaatsen 
van de bekleding gebeurt in de 
omgekeerde volgorde.

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.

Begin met het  
zitting gedeelte (15).

1-

3-

2-

Verwijderen en plaatsen van de bekleding
• Er zijn twee versies van de 

bekleding. Als er stukjes 
klittenband aanwezig zijn (zie 
groene pijl (13/14)), volg dan 
de stappen van alternatief 1. 
Als er geen klittenband is, volg 
dan alternatief 2. 

Plaatsen van de bekleding

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.

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.

Trek de gordels door de opening van de bekledingshoes en 
sluit het gordelslot. Trek de kruisgordel door de opening in het 
zitting gedeelte van de bekleding.

3-

1-

2-

(13)

(14)

(15)

• Let bij het weer monteren van de gordels op dat deze op de 
juiste wijze ingehaakt zijn.

!

Verwijderen van de bekleding: alternatief 2
Let bij het verwijderen 
van de bekleding op, 
want het plaatsen van de 
bekleding gebeurt in de     
omgekeerde volgorde.

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.

1-

2-

3-

Plaatsen van de bekleding

Trek de gordels door de opening van de bekledingshoes en 
sluit het gordelslot. Trek de kruisgordel door de opening in het 
zitting gedeelte van de bekleding.

Trek de lussen van de gordels door de sleuven in het zitting 
gedeelte van de bekleding. Haak beide gordels aan de metalen 
gordelhaken. Trek stevig aan de gordels om te controleren of 
ze goed vast zitten.

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.

2-

3-

1-

Om de bekleding te verwijderen 
moeten de harnasgordels 
losgemaakt worden. Zie de rode 
cirkel. Begin met het zitting gedeelte 
en haak de harnasgordels los van de 
metalen gordelhaken (16).
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Waarschuwing: potentieel onjuist gebruik

Belangrijk advies

• Het is NIET TOEGESTAAN het zitje te monteren op 
de voorstoel MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG.

• Installeer alleen met een driepuntsgordel, 
goedgekeurd volgens de UN/ECE regeling nr. 16 of 
gelijkwaardige regeling (18).

!

• 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.

• 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 langer dan 5 jaar. Door veroudering 

kan het materiaal veranderen.
• GEBRUIK het zitje NIET thuis, het is daar niet voor ontworpen 

en mag alleen in de auto gebruikt worden.

OK
NEE

schouder-
gordel heup- 

gordel

!
Schoonmaak instructies
• Was de bekleding volgens de aanwijzingen op het etiket (17).

• GEBRUIK GEEN agressieve schoonmaakproducten; deze 
kunnen het materiaal aantasten.

(18)

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.

met gelijke kleuren wassen
(17)
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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 voorwaarts gerichte installatie

Het volgende autokinderstoeltje

• Dit is een universeel autokinderstoeltje. Het voldoet aan de 
Europese richtlijn No. 44.04 en is geschikt voor algemeen 
gebruik in auto’s uitgerust met 3-punts autogordels, 
goedgekeurd volgens de UN/ECE regeling nr. 16 of 
gelijkwaardige regeling. 

• De BeSafe iZi Up is een groep 2/3 autokinderstoeltje voor 
kinderen van 15 tot 36 kg, van 4 tot 12 jaar oud.

Notities
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