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Gebruiks-
aanwijzinG

Lichaamslengte 61 - 105 cm.

Max. gewicht 18 kg.

Leeftijd 6m - 4j
UN regulation no. R129 

i-Size

iZi Modular RF: achterwaarts gericht

iZi Modular: voor- & achterwaarts gericht

Lichaamslengte 88 - 105 cm.
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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 Modular kan alleen geinstalleerd worden in combinatie met  
iZi Modular i-Size base.

•	 iZi Modular is goedgekeurd voor kinderen met een lengte van 
61 tot 105 cm. , achterwaarts gericht met een maximaal gewicht 
van 18 kg. en voor kinderen met een lengte van 88 tot 105 cm., 
voorwaarts gericht met een maximaal gewicht van 18 kg.

•	 iZi Modular is goedgekeurd voor kinderen met een lengte van  
61 tot 105 cm. , achterwaarts gericht met een maximaal gewicht 
van 18 kg.

•	Belangrijk: niet voorwaarts gericht gebruiken voor het kind ouder 
dan 15 maanden is. 

•	BeSafe adviseert om kinderen zolang mogelijk achterwaarts 
gericht te transporteren.

•	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 schoudergordel bevat magneten. Magneten kunnen invloed 
hebben op elektronische componenten zoals pacemakers.

•	Bescherm elk deel van uw kind tegen de zon.
•	We adviseren dit zitje alleen voor kinderen die zelf rechtop kunnen 

zitten, dus niet jonger dan 6 maanden.
•	Verwijder het extra zitkussen als het kind ouder is dan 2 jaar.
•	Verwijder de extra zijsteun als het kind ouder is dan 2 jaar of 

eerder als het kind niet meer tussen de zijsteun past.
•	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.

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

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

•	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.

•	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.
•	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.

•	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 7 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.
•	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.

•	Bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant van het zitje of 
uw leverancier.
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Dank u voor uw keuze voor de BeSafe iZi Modular (RF). 
 ! 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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•	Verstelbare hoofdsteun (1a)
•	Schoudergordels (1b)
•	Zijsteun (1c)
•	Gordelsluiting (1d)
•	Zitkussen (1e)
•	Centrale gordelspanner (1f)
•	Slaapstandhendel (1g)
•	Bedieningshendel hoofdsteun (1h)
•	Antirotatiebeugel (1i)

Installeren voorbereiden

Installatie van het zitje op de iZi Modular i-Size base
1. Controleer of alle indicators van de basis groen zijn. (2)
2. Controleer of de antirotatiebeugel op de basis is geïnstalleerd. 

De bediening van de antirotatiebeugel wordt beschreven in de 
gebruiksaanwijzing van de basis. (2)

3. Zorg ervoor dat het zitje altijd in de ontkoppel positie staat, als 
het zitje op de basis geplaatst word, of als het zitje van de basis 
verwijderd word. De 2 pijlen op zitje en basis van het zitje moeten 
boven elkaar staan. (3) Gebruik de slaapstandhendel om de 
slaapstand te regelen. 

4. Positioneer het zitje op de basis tot deze vast klikt en de indicator 
aan de voorzijde groen wordt. (3)

5. Als het zitje achterwaarts gericht op de achterbank is geplaatst, 
zorg dan dat de voorstoel tegen het zitje geplaatst word. Als het 
niet mogelijk is om contact te maken, plaats dan de voorstoel zover 
mogelijk van het zitje.  (4)

6. Het zitje kan van de basis genomen worden en omgedraaid worden 
door de ontkoppel hendel aan de voorzijde naar boven te trekken 
(5,6). De 2 pijlen op zitje en basis van het zitje moeten boven 
elkaar staan, dit is de enige positie waarin het zitje van de basis kan 
worden gehaald. 

7. Het zitje mag alleen in de voorwaarts gerichte positie worden 
gedraaid als het kind minimaal 88 cm lang is of ouder is dan 
15 maanden. BeSafe adviseert om kinderen zolang mogelijk 
achterwaarts gericht te transporteren.

8. Als het zitje voorwaarts is gepositioneerd moet de 
antirotatiebeugelhouder in positie 1 staan. (7)

Het zitje van de basis verwijderen
1. Het zitje kan van de basis genomen worden en omgedraaid worden 

door de ontkoppel hendel aan de voorzijde naar boven te trekken.

9. Het BeSafe iZi Modular RF zitje kan niet voorwaarts gericht 
gepositioneerd worden gebruikt. Dit zitje mag alleen achterwaarts 
gericht gebruikt worden. 

10. Het zitje kan in een slaapstand gezet worden door de ontkoppel 
hendel aan de voorzijde van het zitje naar voren te trekken. (8)

11. Achterwaarts gericht kan het zitje alleen in de 2 meest liggende 
standen worden gebruikt. (9)

12. Om meer beenruimte voor het kind te creëren kan de houder met 
de antirotatiebeugel verder uit de basis getrokken worden voor 
installatie. De antirotatiebeugelhouder heeft 3 posities. Om de 
positie aan te passen moet het zitje van de basis worden  
genomen en de basis moet worden losgemaakt van de ISOfix 
ankerpunten. (10)

13. Het zitje wordt geleverd met verwijderbare SIP+ (side impact 
protection +). Deze extra zijdelingse impact bescherming moet 
worden gebruikt aan de deurzijde van het voertuig. De SIP+ kan 
tussen het plastic en de stof worden geplaatst. Het zitje biedt al een 
hoge mate van zijdelingse impact bescherming. De SIP+ verhoogt 
deze bescherming nog extra. (Niet op alle modellen) (11) 
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Garantie
•	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.

Het kind plaatsen
1. Controleer of de hoogte van de schoudergordels gelijk is aan de 

schouderhoogte van het kind. (12)
2. Houd de knop van de centrale gordelspanner ingedrukt en trek de 

schoudergordels naar boven. (13)
3. Open de gordelsluiting. (14)
4. De hoogte van de schoudergordels en de hoofdsteun kan versteld 

worden door de handel aan de achterzijde van  
de hoofdsteun naar boven te trekken, en vervolgens  
de hoofdsteun naar boven te trekken of naar beneden te duwen. 
(15)

5. Postioneer de schoudergordels over de markering aan de zijkant 
van de zitting, zodat de magneten de schoudergordels open 
houden tijdens het plaatsen van het kind. (16)

6. Plaats, als het kind zit, de schoudergordels over de schouders van 
het kind en sluit de gordelsluiting. (17)

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. (18)

•	Het is NIET TOEGESTAAN om het zitje in de  
voorstoel te gebruiken in combinatie MET EEN 
GEACTIVEERDE AIRBAG.

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

•	 Indien de basis gebruikt wordt in combinatie met het iZi Modular 
zitje moet de antiroatiebeugel gemonteerd worden op de basis.

•	Zorg dat de ISOfix indicators altijd op groen staan.

 ! Waarschuwing: potentieel onjuist gebruik

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

•	De hoes van de hoofdsteun kan apart afgenomen worden door het 
losmaken van de kraaltjes aan de achterzijde van de hoofdsteun.

Verwijderen en plaatsen van de bekleding
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