
Bedankt voor uw aanschaf van een autostoeltje Groep 0-1. Als u voor dit product hulp nodig hebt of 
als u een accessoire wilt vervangen, kunt u zich richten tot onze klantenservice.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET STOELTJE INSTALLEERT. EEN ON-
JUISTE INSTALLATIE KAN GEVAARLIJK ZIJN. GEBRUIK DIT KINDERSTOELTJE NIET OP ZITPLAATSEN 
DIE ZIJN UITGERUST MET EEN FRONTALE AIRBAG! Dit kinderstoeltje kan worden geïnstalleerd met 
de rijrichting mee of tegen de rijrichting in, met een driepuntsgordel in overeenstemming met VN/ECE-
aanbeveling 16 of een vergelijkbare norm. Gebruik dit kinderstoeltje niet op een zitplaats in zijwaartse 
of achterwaartse richting. Let erop dat u het kindertuigje altijd correct vastzet en instelt en start uw 
auto nooit zonder te controleren of het stoeltje stevig op de autozitting is vastgezet, zoals in deze hand-
leiding wordt aangegeven. Zorg dat de verstelbanden van de veiligheidsgordel goed aangetrokken zijn 

en dat de onderbuikriem van het tuigje zo laag mogelijk is geplaatst om het bekken van uw kind goed 
vast te houden. Let erop dat de banden van de veiligheidsgordel of het tuigje niet zijn gedraaid. Om 
een maximale veiligheid te garanderen moet het kinderstoeltje zo op de zitting worden bevestigd dat 
het geen speling heeft. Zie de methode die in deze handleiding wordt aanbevolen. In geen enkel geval 
mag het stoeltje veranderd of met extra elementen aangepast worden. Het wordt aangeraden om het 
autostoeltje te vervangen als het een zware belasting heeft ondergaan door een ongeval of in geval van 
slijtage. Controleer regelmatig dat het tuigje geen enkel teken van slijtage toont; controleer vooral de 
bevestigingspunten, de naden en de instelpunten. Laat uw kind nooit in het stoeltje achter zonder toe-
zicht. Let erop dat geen enkel onderdeel van het stoeltje klem raakt tussen een deur of een opklapbare 
zitting. Indien uw auto is uitgerust met een opklapbare achterzitting, let er dan op dat deze correct in de 
verticale positie is vergrendeld. Directe blootstelling aan zonlicht verhoogt de temperatuur in de auto. 
Daarom wordt het aangeraden om het kinderstoeltje te bedekken wanneer het leeg is, om te voorkomen 
dat onderdelen ervan en vooral de bevestigingen warm worden en brandwonden veroorzaken. Gebruik 
uw stoeltje niet zonder de hoes en vervang deze uitsluitend door een hoes die door de fabrikant wordt 
aanbevolen. In een noodgeval moet het kind snel bevrijd kunnen worden. De gesp is eenvoudig te ope-
nen en mag dus niet bedekt worden. U moet uw kind leren om niet met de gesp te spelen. Controleer 
altijd of er geen voedsel- of andere resten in de gesp van het tuigje of in het centrale afstelonderdeel zit-
ten. Bagage en andere zware of puntige voorwerpen moeten in de auto vastgezet worden. Voorwerpen 
die niet zijn vastgezet, kunnen het kind bij een ongeval verwonden. Zorg ervoor dat het kind tijdens de 
winter niet met teveel dikke kleding in het stoeltje zit.

Uw autostoeltje Groep 0-1 (1)
Dit autostoeltje is van het type groep 0/1 en is bestemd voor kinderen tussen 0 en 18 kg (vanaf 
geboorte tot ongeveer 4 jaar).
1. Kuip + hoes
2. Tuigje + Gordelbeschermer (x2)
3. Verstelknop (x2)
4. Verstelband (x2)
5. Gesp
6. Onderstel
7. Blauwe gordelklem (bij plaatsing tegen de rijrichting in)
8. Kussen voor pasgeborene (varieert per model)
9. Hoofdsteun (varieert per model)
10. Diagonale gordelgeleider (x2 - bij plaatsing tegen de rijrichting in)
11. Rode gordelklem (x2 - bij plaatsing met de rijrichting mee)
12. Baan voor gordelgeleiding (x2 - bij plaatsing met de rijrichting mee)
13. Baan voor gordelgeleiding (x2 - bij plaatsing tegen de rijrichting in)
14. Kantelhandgreep

Het tuigje afstellen
Controleer of de hoogte van het tuigje geschikt is voor de grootte van uw kind voordat u het au-
tostoeltje in de auto installeert. Het tuigje van het autostoeltje kan in vier standen worden afgesteld. 
Het tuigje moet zo dicht mogelijk bij de schouders van uw kind zitten (2).

• De twee laagste standen zijn UITSLUITEND bedoeld voor gebruik in Groep 0, tegen de rijrichting in, 
voor een kind van 0 tot 10 kg. Als de schouders van uw kind zich tussen de twee standen voor installatie 
tegen de rijrichting in bevinden, kies dan voor de laagste stand.
• De twee hoogste standen zijn UITSLUITEND bedoeld voor gebruik in Groep 1, met de rijrichting mee, 
voor een kind van 9 tot 18 kg. Als de schouders van uw kind zich tussen de twee standen voor installatie 
met de rijrichting mee bevinden, kies dan voor de hoogste stand.

U kunt de hoogte van het tuigje aanpassen door een van de bovenbanden van het tuigje los te maken. 
Daarvoor dient u het metalen bevestigingsplaatje aan de achterkant van de kuip te draaien en het 
plaatje vervolgens door de sleuven in de kuip en in de bekleding te trekken (3). Herhaal deze handeling 
voor de andere bovenband.

Plaats de bovenbanden van het tuigje op de geschikte hoogte voor uw kind. Gebruik daarvoor dezelfde 
sleuven in de bekleding en in de kuip volgens de gekozen installatiemethode:

• Bij installatie tegen de rijrichting in (groep 0, van 0 tot 10 kg), haalt u de banden van het tuigje door 
de sleuven van een van de twee onderste standen en trekt u ze omhoog tot de derde stand, waar u ze 
bevestigt in de kuip (4) (5). Controleer of de bevestigingsplaatjes goed vastzitten en of de banden van 
het tuigje niet gedraaid zijn.
BELANGRIJK: Controleer altijd, ongeacht welke van de twee onderste standen u kiest, of de metalen 
bevestigingsplaatjes van het tuigje goed zijn bevestigd in de sleuven van de derde stand van de kuip.

• Bij installatie met de rijrichting mee (groep 1, van 9 tot 18 kg),haalt u de banden van het tuigje door 
de sleuven van een van de twee bovenste standen en bevestigt u het tuigje direct achter deze sleuven, 
aan de achterzijde van de kuip (6) (7). Controleer of de bevestigingsplaatjes goed vastzitten en of de 
banden van het tuigje niet gedraaid zijn.

Type gordel geschikt voor de installatie van uw autostoeltje
Uw autostoeltje mag UITSLUITEND worden geïnstalleerd op een zitplaats met een driepuntsgordel. In-
stalleer het autostoeltje NOOIT op een zitplaats met een tweepuntsgordel! (i - 0-10 kg) (i - 9-18 kg)

Tegen de rijrichting in (0-10 kg)
Wanneer het zitje tegen de rijrichting in wordt geplaatst, zet het zitje dan in de meeste horizon-
tale stand met behulp van de kantelhandgreep.
Trek de autogordel volledig uit en geleid deze door de ruimte van de kuip en het onderstel en klik de 
autogordel vast.
Begeleid de heupgordel door de baan voor de gordelgeleiding aan de voorzijde van het zitje (8)

Begeleid de diagonale gordel door de twee gordelgeleiders aan de bovenzijde van de kuip (9).
Trek de autogordel aan door eerst de heupgordel aan te trekken en vervolgens de diagonale gordel (10). 
Controleer of de autogordel nergens gedraaid zit.
Maak de blauwe gordelclip vast op het gedeelte waar de heup- en diagonale gordel samen komen (11). 
De blauwe klem dient tegen de gordelsluiting van de autogordel aan te zitten!
Gebruik NIET de rode klemmen als het zitje tegen de rijrichting in wordt vastgemaakt. Zorg dat 
het zitje altijd in de meest horizontale stand blijft staan.

Met de rijrichting mee (9-18 kg)
Zet het zitje in de meest horizontale stand. Trek de autogordel volledig uit en geleid deze door de ruimte 
van de kuip en het onderstel en klik de autogordel vast (12).
Begeleid de heupgordel door de twee gordelgeleiders onder de rode klemmen. Begeleid de diagonale 
gordel door de rode klem aan de zijde van het slot van de autogordel (13).
Druk het kinderzitje in de autozitting en trek de autogordel stevig vast (14).
Sluit de rode klem waar de diagonale gordel doorheen loopt (15). Controleer of de autogordel niet ge-
draaid zit.

Gesp van het tuigje
Voor het vergrendelen van het tuigje neemt u beide delen van de bretels bij elkaar (16) (17) en voert ze 
in de gesp, u dient een ‘klik’ te horen (18).
Voor het ontgrendelen van het tuigje drukt u op de rode knop van de gesp (19).

Instelling van het tuigje
• Het tuigje sluiten: Trek aan de verstelbanden van het tuigje. U hoeft niet op de verstelknoppen te 
drukken (20). 
LET OP: Een goed versteld tuigje is essentieel voor de optimale bescherming van uw kind. Er mag niet 
meer dan een vingerdikte speling tussen het tuigje en uw kind zitten.

• Het tuigje openen: Druk op de verstelknoppen op de bovenbanden van het tuigje, pak het onderste 
deel van het tuigje vast en trek tegelijkertijd aan het boven- en onderdeel (21). Druk op de rode knop op 
de sluiting van het tuigje om uw kind volledig los te maken.

Schuine positie van het autostoeltje
Duw de instelhendel onder de voorkant van het stoeltje omhoog, daarna de romp naar de voorkant of 
naar de achterkant trekken of duwen (22).

Opbergen van de gebruiksaanwijzing
Bewaar de gebruiksaanwijzing door deze, afhankelijk van het model van uw autozitje, op te bergen in 
het voorziene zakje door de gebruiksaanwijzing te schuiven tussen de schelp en de hoes van de basis.

Onderhoud
Alle stoffen onderdelen hebben een afneembare hoes. Bij lichte vlekken kunt u de stoffen onderdelen 
reinigen met een vochtige spons met zeepwater of ze met de hand wassen in zeepwater op een tempe-
ratuur van 30°. Gebruik geen bleekwater, strijk de stoffen onderdelen niet en steek ze ook niet in een 
wasmachine of droger.

WAARSCHUWING
• Dit autostoeltje is een universeel bevestigingssysteem voor kinderen. Overeenkomstig ECE-reglement 
44/04 is dit autostoeltje goedgekeurd voor algemeen gebruik in voertuigen en geschikt voor verreweg 
de meeste autostoelen (uitzonderingen daargelaten).
• Het autostoeltje is het meest geschikt als de fabrikant van het voertuig heeft verklaard dat zijn voer-
tuigen geschikt zijn voor de installatie van universele bevestigingssystemen.
• Dit bevestigingssysteem is ‘Universeel’ volgens de strengste goedkeuringscriteria, in vergelijking met 
oudere modellen die niet langer voldoen aan deze nieuwe bepalingen.
• Uitsluitend aanpasbaar in voertuigen met driepuntsgordels, zowel vast als met oprolautomaat, goed-
gekeurd volgens UN/ECE 16 of een vergelijkbare norm.
• Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het bevestigingssysteem of met de win-
kelier.
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