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Bedankt voor uw keuze voor BeSafe iZi Go ISOfix
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• Het is NIET TOEGESTAAN het zitje te monteren op 
de voorstoel MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG.

• iZi Go ISOfix kan alleen achterwaarts geïnstalleerd 
worden met de ISOfix conrectoren in een auto die 
uitgerust is met ISOfix ankerpunten. 

• iZi Go ISOfix is goedgekeurd in groep 0+, achterwaarts 
gericht van 0-13 kg.

• De vloersteun moet altijd gebruikt worden. Zorg dat de 
vloersteun altijd helemaal naar beneden geschoven is en 
afsteunt op de autovloer. 

• De gordel in het zitje moet altijd gesloten zijn als uw kind in het 
zitje zit, ook wanneer het zitje buiten de auto gedragen wordt 
of als het in combinatie met een kinderwagen gebruikt wordt.

• Bij installatie met ISOfix: Zorg dat alle indicators groen zijn 
voordat u gaat rijden.

• Als het kind meer dan 13 kg. weegt of the schouders boven 
de hoogste positie van de schoudergordels groeit, moet het 
kind gebruik gaan maken van een groep 1 zitje.

• Na een ongeval moeten het zitje en de basis vervangen 
worden. Ook als het zitje en de basis er nog goed uit zien is 
het mogelijk dat ze uw kind niet meer optimaal beschermen.

Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing leest VOORDAT 
u de basis gaat installeren. Onjuiste installatie kan uw kind in 
gevaar brengen.
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ISOfix connectoren (2x)
Ontgrendeling indicators
Zitje ontgrendeling
Hoogteverstelling vloersteun
Vloersteun
ISOfix installatieclips (2x) 
(onderzijde)

Installeren voorbereiden
Belangrijke onderdelen

Basis
Opbergvak 
gebruiksaanwijzing
Instructie sticker
ISOfix ontgrendeling
ISOfix indicators (2x)

iZi Go ISOfix gebruik

• Controleer de handleiding van de auto voor gedetailleerde 
informatie over ISOfix.

• Zonder de ISOfix basis kan de iZi Go met de autoriem 
geïnstalleerd worden.

• De iZi Go ISOfix kan geïnstalleerd worden in de stoelposities van 
auto’s die in de autolijst (car list) staan aangegeven.

• Alleen installatie tegen de rijrichting is toegestaan.

Positie in de auto

Installatie tegen de rijrichting

1
2

3
4

5

6
7
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ISOfix installatie

1-

2-

3-

4-

5-

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

• Bij installatie met ISOfix: Zorg dat alle indicators 
groen zijn voordat u gaat rijden.

• De vloersteun moet altijd gebruikt worden. Zorg dat de 
vloersteun altijd helemaal naar beneden geschoven is en 
afsteunt op de autovloer. 

De ISOfix installatieclips maken 
het installeren gemakkelijker.
Klik de ISOfix installatieclips 
op de ISOfix ankerpunten 
in de autozitting (tussen de 
zitting en de rugleuning) (1). 
De installatieclips moeten 
verwijderd worden als ze niet 
in gebruik zijn.

Vouw de vloersteun onder de 
basis vandaan. Doe dit buiten 
de auto (2).

Zet de ISOfix ontgrendeling in een vertikale positie(3). Trek de 
ISOfix connectoren naar buiten tot de uiterste positie (4).

Plaats de basis op de autostoel. Klik de ISOfix connectoren 
in de ISOfix ankers van de autostoel. Zorg dat beide ISOfix 
indicators op groen staan (5).

Duw de ISOfix ontgrendeling terug in de basis. Duw de ISOfix 
basis zo ver mogelijk tegen de rugsteun van de autostoel (6).

(2)

Klik!

Klik!

(4)(3)

(5)

(6)

(1)
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8- Plaats de iZi Go op de basis. Controleer of het zitje vast zit 
op de basis en of de ontgrendelingsindicators van het zitje 
groen aangeven (9). Als de ontgrendelingsindicators niet groen 
aangeven, controleer dan of het zitje goed geplaatst is.

• Laat de draagbeugel tijdens het rijden in de verticale 
draagpositie staan.

6-

7-

Schuif de vloersteun naar beneden totdat deze in contact is 
met de autovloer (7).

Controleer altijd of de ISOfix 
indicatoren groen zijn, voordat het 
zitje op de basis wordt geplaatst 
(8).

(7)

Klik!

(8)

(9)

Klik!
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Verwijderen van iZi Go ISOfix
1-

2-

Verwijder de iZi Go door de 
ontgrendeling van het zitje naar 
beneden te duwen en het zitje 
van de basis te tillen (10).

Trek de ISOfix ontgrendeling zo ver mogelijk naar achteren om 
de ISOfix connectoren te ontgrendelen. Na de ontgrendeling 
moeten de ISOfix indicatoren rood zijn (11).

(10)
4-

3-

5-

Ontkoppel de hoogteverstelling 
van de vloersteun en duw de 
vloersteun helemaal in (14).

Duw de ISOfix ontgrendeling terug in de basis (12). Duw de 
ISOfix connectoren helemaal terug in de basis (13).

Haal de iZi Go ISOfix basis uit  
de auto.

(14)

(11)

1
(13)(12)

6- Vouw de vloersteun onder 
ISOfix basis (15). (15)

7- Verwijder de ISOfix geleiders 
van de autostoel en berg ze 
op aan de onderzijde van de 
basis.
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Waarschuwing: potentieel onjuist gebruik
• Het is NIET TOEGESTAAN het zitje te monteren op 

de voorstoel MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG.

• Gebruik de draagbeugel niet in een naar achteren gevouwen 
positie tijdens het rijden.

• Gebruik het zitje niet met ingevouwen vloersteun.

• Rijd niet met de iZi Go als 1 van de indicatoren rood is.

• Gebruik de autogordel niet in combinatie met de iZi Go ISOfix 
basis.

!

!

!

!

!
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Belangrijk advies
• PROBEER NIET de basis 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 op een tafel of een werkblad, zolang het 

kind in het zitje zit.
• Als het zitje is geïnstalleerd met ISOfix: kijk ook in de 

handleiding van de auto.

!

Winkel informatie
Informatie voor ISOfix 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: E.

• De basis 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.eu.

• BeSafe biedt verschillende autokinderstoeltjes voor gebruik 
vanaf 9 kg. Kijk voor het actuele product assortiment op 
www.besafe.eu

Praktisch advies
Wanneer de basis is geïnstalleerd, controleer waar de 
basis het auto interieur raakt. We adviseren om een BeSafe 
beschermingshoes onder de basis te gebruiken, om 
beschadigingen, vlekken of verkleuringen van het auto-interieur 
te voorkomen, zeker bij een lederen of houten afwerking.
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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 de basis 
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.

0444 4108 

semi-universal
0-13 kg


