
Autostoel I Size 100 - 150 cm
Car seat I Size 100 - 150 cm

100 cm

150 cm

Productcode 5483433

Gefeliciteerd met uw aankoop van het kinderzitje. Lees voor gebruik eerst deze 
gebruikshandleiding zorgvuldig door. Heeft u vragen over het gebruik van dit kinderzitje, 

aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
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Opmerkingen

Dit is een i-Size stoelverhogend kinderbeveiligingssysteem. Het is goedgekeurd volgens de 
UN 129 normering, voornamelijk voor gebruik op “i-Size zitposities”, zoals aangegeven 
door voertuigfabrikanten in de gebruikshandleiding van het voertuig. Neem bij twijfel con-
tact op met de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem of met de verkoper.
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Belangrijke informatie - LEES DIT DIRECT 

Voor de veiligheid van uw kind: deze gebruikshandleiding zorgvuldig doorlezen en bewa-
ren, zodat u hem later altijd kunt raadplegen. Volgt u de instructies in deze gebruikshand-
leiding niet op, dan kan dat leiden tot ernstig letsel bij uw kind.

• Gebruik dit kinderzitje niet thuis. Het is niet ontworpen voor thuisgebruik en mag 
alleen in uw auto worden gebruikt.

• Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje achter, zelfs niet voor een korte 
tijd. 

• Het kinderzitje moet worden vervangen als het bij een ongeval aan hevige schokken 
is blootgesteld.

• Dit kinderzitje moet goed vastzitten in de auto, ook als het niet wordt gebruikt. Bij 
een botsing of plotselinge stop kan een niet vastgezet kinderzitje andere inzittenden 
verwonden.

• Controleer altijd of de riemen waarmee het kinderzitje aan de auto is bevestigd goed 
vastzitten, of de riemen waarmee het kind wordt vastgehouden goed zijn afgesteld 
op het lichaam van het kind en of de riemen niet gedraaid zitten.

• BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de heupgordels laag worden gedragen, zodat het  
bekken goed vastzit.

• Gebruik geen andere dragende contactpunten dan beschreven in de instructies en 
aangegeven op het kinderzitje, neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant 
van het kinderzitje.

• Bagage of andere voorwerpen die bij een botsing letsel kunnen veroorzaken, moeten 
goed worden vastgemaakt.

• De onbuigzame en plastic onderdelen van een kinderbeveiligingssysteem moeten 
zodanig  worden geplaatst en geïnstalleerd, dat ze tijdens het dagelijks gebruik van 
de auto niet tussen een beweegbare stoel of een deur van de auto bekneld kunnen 
raken.

• Om te voorkomen dat uw kind uit het zitje valt, moet het altijd vastzitten.
• Het is gevaarlijk om bij de installatie de instructies van de fabrikant van het  

kinderbeveiligingssysteem niet nauwkeurig op te volgen en/of zaken aan het zitje te 
veranderen of toe te voegen zonder de goedkeuring van de bevoegde autoriteit.

• Dit kinderzitje is ontworpen voor kinderen met een lengte van van 100 – 150 cm.
• Het kinderzitje mag niet worden gebruikt zonder de bekleding.
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• De bekleding mag niet worden vervangen door een andere dan de door de fabrikant 
aanbevolen bekleding, omdat de bekleding een integraal onderdeel van het  
beveiligingssysteem vormt.

• Voordat u beweegbare of verstelbare onderdelen van het kinderzitje gaat verstellen, 
moet u eerst het kind uit het kinderzitje halen.

• Als het kinderzitje niet van textiel is, dan moet het uit de zon worden gehouden, 
omdat het anders te warm kan worden voor de huid van het kind.

• Gebruik nooit een tweedehands product, omdat niet bekend is wat ermee is  
gebeurd.

• Let op: Niet gebruiken op een manier die niet in de instructies is aangegeven.
• Belangrijk! Lees voordat u het ISOFIX kinderveiligheidssysteem gaat gebruiken eerst 

zorgvuldig de handleiding van de autofabrikant met betrekking tot de instructies van 
het ISOFIX bevestigingspunt.

• Als u twijfelt, of de positie van de gesp van de veiligheidsgordel voor volwassenen 
wel klopt ten opzichte van de belangrijkste dragende contactpunten op het  
kinderzitje, neem dan contact op met de fabrikant.

RICHTING GROEP INSTALLATIEMETHODE TYPE

Naar voren 
gericht

100-135 cm 3 punts gordel
ISOFIX + 3 punts gordel

i-Size stoelverhoger

Naar voren 
gericht

130-150 cm 3 punts gordel
ISOFIX + 3 punts gordel

Specifieke autostoelverhoger
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2. Veiligheidsmededeling

Alleen geschikt als de goedgekeurde voertuigen  
zijn uitgerust met 3 punts veiligheidsgordels, 
goedgekeurd volgens VN/ECE normering nr. 16 of 
andere gelijkwaardige normen.

Autogordel - Diagonale gordel

Autogordel - Heupgordel

1

2

Lees voor gebruik aandachtig de gebruikshandleiding. Onjuiste installatie kan ernstig 
letsel veroorzaken. In dat geval is de fabrikant op geen enkele wijze  verantwoordelijk en 
aansprakelijk.

De achterbank van de auto is de veiligste plek voor kinderen onder de 12 jaar. Dit kinder-
zitje moet geïnstalleerd worden met het gezicht naar voren gericht. Het is ten strengste 
verboden het zitje naar achter gericht en opzij gericht te plaatsen. Installeer het 
kinderzitje niet op een voorstoel met geactiveerde airbag.

U kunt installeren in deze positie

Niet mogelijk om in deze positie te installeren

Installeer het kinderzitje niet op de voorstoel met geactiveerde 
airbag.
Op deze positie alleen met driepunts veiligheidsgordel

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING
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Controleer of het kinderzitje 
correct is geplaatst. Een juiste 
plaatsing is van cruciaal belang 
om de veiligheid van kinderen te 
garanderen. Het bevestigen van 
het kinderzitje moet gebeuren 
volgens de instructies op de 
gordelstickers aan beide zijden 
van het zitje, of volgens de 
instructies in de handleiding.

Zet de voorstoel zo ver mogelijk naar voren, 
zodat de benen van het kind een comfortabele 
bewegingsruimte hebben.

1 - Hoofdsteun   2- Rugleuning  
3 - Basis    4 - ISOFIX 
5 - Hoofdsteunversteller   6 - Gordelgeleider 
7 - ISOFIX knop

3. Introductie onderdelen zitje
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4. Installatie bij gebruik autogordel + ISOFIX

Van toepassing op voertuigen uitgerust met ISOFIX-systeem dat voldoet aan de 
vereisten van ECE R14

1. Zoek het vaste ISOFIX verankeringspunt op de auto en klem de twee  
geleidingshulzen aan de twee vaste ISOFIX verankeringspunten van de auto om de 
latere installatie te vergemakkelijken.

2. Druk de ISOFIX ontgrendelknop in en houd deze ingedrukt terwijl u hem naar buiten 
schuift om de ISOFIX bevestigingen aan beide zijden van het kinderzitje op de langste 
stand te zetten.

3. Sluit de ISOFIX bevestiging van het kinderzitje aan op het ISOFIX verankeringspunt 
van de auto, totdat u een “klik”-geluid hoort.

Tip:  Raadpleeg voor de locatie van het vaste ISOFIX verankeringspunt, de  
gebruikershandleiding van uw auto, of neem contact op met uw autofabrikant 
of de plaatselijke dealer.
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5. Driepunts gordels gebruiken om kinderen vast te zetten

1. Pas de lengte van de geleidingshaak van de veiligheidsgordel aan. De schoudergordel 
van de autogordel moet door de geleidingshaak en onder de armsteun doorlopen en 
de heupgordel moet door de geleidingsgroef lopen.

2. Plaats het kind in het kinderzitje en pas de lengte van de haak van de  
autogordelgeleiding aan de lengte van het kind aan.

3. Trek de driepunts veiligheidsgordel van de auto uit. Haal de schoudergordel van  
de veiligheidsgordel door de geleidingshaak en onder de armsteun door. Haal de 
heupgordel door de geleidingsgroeven aan beide kanten van het zitje en maak hem 
vast in gesp van de auto. Let op een “klik”-geluid om er zeker van te zijn dat het 
gordelslot goed vergrendeld is.

4. Trek de autogordel strak en pas de spanning van de gordel aan de grootte van het 
kind aan. De gordel mag niet gedraaid of omgedraaid worden. Zorg ervoor dat de 
heupband van de autogordel zo laag mogelijk zit, zodat het bekken van het kind 
beter kan worden vastgezet.
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6. Installatie bij gebruik driepunts veiligheidsgordel 

Van toepassing op voertuigen die zijn uitgerust met een ISOFIX systeem dat 
voldoet aan de vereisten van ECE R14

1. Zorg ervoor dat de ISOFIX bevestiging van het kinderzitje in de basis is geschoven en 
plaats het zitje aan beide zijden van de achterste rij.

2. Plaats het kind in het kinderzitje en pas de lengte van de haak van de  
autogordelgeleiding aan de lengte van het kind aan.

3. Trek de driepunts veiligheidsgordel van de auto uit. Haal de schoudergordel van de 
veiligheidsgordel door de geleidingshaak en onder de armsteun door. Haal de  
heupgordel door de geleidingsgroeven aan beide kanten van het zitje en maak hem 
vast in gesp van de auto. Let op een “klik”-geluid om er zeker van te zijn dat het 
gordelslot goed vergrendeld is.

4. Trek de autogordel strak en pas de spanning van de gordel aan de grootte van het 
kind aan. De gordel mag niet gedraaid of omgedraaid worden. Zorg ervoor dat de 
heupband van de autogordel zo laag mogelijk zit, zodat het bekken van het kind 
beter kan worden vastgezet.
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7. Hoofdsteun in de hoogte 
verstellen

9. Plaatsen en verwijderen van de rugleuning en de basis

Trek aan de hendel van de hoofdsteun 
van de stoel, om hem omhoog en 
omlaag te verstellen. Laat de hendel los 
om de hoofdsteun te vergrendelen.

Let op! Zorg ervoor dat de hoofdsteun 
van de stoel vergrendeld is.

1. Druk de ISOFIX ontgrendelingsknop-
pen aan beide zijden tegelijkertijd in 
en houd ze ingedrukt. De indicator van 
de ISOFIX is nu rood, wat betekent 
dat hij ontgrendeld is.

2. Trek het kinderzitje naar buiten om 
het te verwijderen.

Leg het zitje neer, druk met de ene hand op het onderstel en trek met de andere hand 
de rugleuning omhoog,om hem van het onderstel los te maken. Druk de rugleuning van 
het zitje naar beneden om hem in de verbindingsschacht te kunnen steken en zo met het 
onderstel te verbinden.

8. Het kinderzitje losmaken
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10. Onderhoud en reiniging

Dagelijks onderhoud

1. Bij dagelijks gebruik, het kinderzitje regelmatig controleren. Na een ongeval moet 
het kinderzitje worden vervangen. 

2. Bewaar het kinderzitje op een droge en geventileerde plaats, om te voorkomen dat 
het beschimmeld raakt.

3. Als het kinderzitje stoffig wordt, maak dan de veiligheidsgordel en de plastic onder-
delen schoon, door er met een vochtige spons over te vegen en laat het op  
natuurlijke wijze drogen.

4. Is er per ongeluk eten of drinken op de gesp terechtgekomen, haal dan de veilig-
heidsgordel uit het zitje en spoel hem voorzichtig af met warm water. Laat de gordel 
op natuurlijke wijze drogen.

5. Raadpleeg voor het schoonmaken van de bekleding van het zitje de wasinstructies.

Wasinstructies

• Gebruik nooit een oplosmiddel, een chemisch reinigingsmiddel of een  
smeermiddel op de onderdelen van uw kinderzitje.

• Handwas, watertemperatuur onder 30 °C  
• Niet bleken 
• Chemisch reinigen, elk oplosmiddel behalve trichloorethyleen
• Niet in de droogtrommel drogen
• Niet strijken

Verwijderen en plaatsen van de bekleding

1. Verwijder eerst het kruisstuk en de gesp van het kinderzitje en verwijder vervolgens 
de schoudergordels en het comfortabele kussen. 

2. Verwijder de stoffen bekleding van het kinderzitje. Volg bovenstaande instructies in 
omgekeerde volgorde om de bekleding weer terug te zetten.
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Car seat I Size 100 - 150 cm

100 cm

150 cm

Productcode 5483433

Gefeliciteerd met uw aankoop van het kinderzitje. Lees voor gebruik eerst deze  
gebruikshandleiding zorgvuldig door. Heeft u vragen over het gebruik van dit kinderzitje, 

aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
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This is a i-Size booster seat Enhanced Child Restraint System. It is approved according to 
UN Regulation NO.129,for use primarily in i-Size seating positions as indicated by vehicle
manufacturers in the vehicle users’ manual. If in doubt,consult either the Ehanced Child 
Restraint System manufacturer or the retailer.
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1. Vital information READ NOW

• For your child’s safety, please read these instructions carefully before use and keep 
them for future reference. Failure to follow the instructions contained in this manual 
could result in serious injury to your child.

• Do not use this child safety seat at the home. It has not been designed for home use 
and should only be used in your car.

• Never leave your child unattended in the child restraint system even for a short time.
• The child safety seat should be changed when it has been subject to violent stresses 

in an accident.
• This child restraint should be securely belted in the vehicle even when not in use. In 

a crash or sudden stop, an unsecured child safety seat may injure other occupants.
• Always make sure that any straps holding the seat restraint to the vehicle shall be 

tight, any straps restraining the child should be adjusted to the child’s  
body, and check that the straps shall not be twisted.

• IMPORTANT! Ensuring that any lap straps is worn low down, so that the pelvis is 
firmly engaged.

• Do not use any load bearing contact points other than those described in the  
instructions and marked in the child restraint, when in doubt, please contact the 
child restraint manufacturer.

• Any luggage or other objects liable to cause injuries in the event of a collision shall 
be properly secured.

• The rigid items and plastic parts of a child restraint must be so located and installed 
that they are not liable, during everyday use of the vehicle to become trapped by a 
moveable seat or in a door of the vehicle.

• To prevent from the risk of fall, your child should always be fastened.
• It is dangerous to make any alteration or additions to the device without the  

approval of the competent authority, and a danger of not following closely the  
installation instructions provided by the child restraint manufacturer.

• This child safety seat is designed for children from 100-150cm.
• The child restraint must not be used without the cover.
• The seat cover should not be replaced with any other than the one  

recommended by the manufacturer, because the cover constitutes an integral  
part of the restraint performance.

• Before you adjust any movable or adjustable parts of your child safety seat, you  
must remove your baby from the child safety seat.
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• The child safety seat should be kept away from sunlight if the seat is not  
provided with a textile, otherwise it may be too hot for the child’s skin.

• Never use a second-hand product, as you can never be certain what  
happened to it.

• NOTICE: Do not use in any configuration not shown in the instructions.
• IMPORTANT! Before using ISOFIX child restraint system, please read carefully the 

manual of automobile manufacturer about the instruction of ISOFIX fix point.
• If position of the adult safety-belt buckle relative to the main load bearing  

contact points on the child safety seat is unsatisfactory. Please contact the  
manufacturer if in doubt about this point.

IMPORTANT! Before using ISOFIX child restraint system, please read carefully the 
manual of automobile manufacturer about the instruction of ISOFIX fix point.

If position of the adult safety-belt buckle relative to the main load bearing contact points 
on the child safety seat is unsatisfactory. Please contact the manufacturer if in doubt 
about this point.

DIRECTION GROUP INSTALLATION METHOD TYPE

Forward facing 100-135 cm 3-point Belt ISOFIX+3-point Belt i-Size booster seat

Forward facing 100-150 cm 3-point Belt ISOFIX+3-point Belt Specific vehicle booster seat
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2. Safety instruction

Only suitable if the approved vehicles are fitted 
with 3 point safety belts, approved to UN/ECE 
Regulation No.16 or other equivalent standards.

Car belt - Diagonal belt

Car belt - Lap belt

1

2

Please read the instruction manual carefully before use.Incorrect installation could cause 
serious injury, if in this case, the manufacturer shall not be responsible for any kind of 
responsibility.

The vehicle rear seat is the most safe position for kids under 12 years. This child seat 
must be installed forward facing. Rearward facing and sideward facing are strictly 
prohibited. Do not install the child safety seat at the front seat with airbag.

Can be installed in this position

Can not be installed in this position

Do not install the child safety seat at the front seat with airbag

Can only be installed with 3 point safety car seat belt  in this 
location.

WARNING!

WARNING
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3. Safety notice

Check whether the safety
seat is installed correctly.
Proper installation is crucial 
to ensure the safety of 
children. The fixing of the 
safety seat must follow the 
instructions on the belting 
stickers located on both 
sides of the seat or the 
instructions in the manual.

Move the front seat as far forward as
possible to ensure that the baby’s legs
have a comfortable space for movement.

1 - Headrest  2- Backrest 
3 - Base   4 - ISOFIX
5 - Headrest adjuster  6 - Belt guidance
7 - ISOFIX button

4. Seat parts introduction
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5. Use car belt + ISOFIX installation

Applicable to vehicles equipped with ISOFIX system that meets the requirements 
of ECE R14

1. Find the ISOFIX fixed anchor point on the car, and clip the two guide sleeves to the 
two ISOFIX fixed anchor points of the car to facilitate subsequent installation.

2. Press and hold the ISOFIX unlock button while sliding outwards to adjust the ISOFIX 
connectors on both sides of the safety seat to the longest state.

3. Connect the ISOFIX connector of the safety seat to the ISOFIX anchor point of the car 
until you hear a “click” sound.

Tip: For the location of the ISOFIX fixed anchor point, please check your car’s user manual 
or contact your car manufacturer or local dealer.
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6. Use three-point seat belts to secure children

1. Adjust the length of the safety belt guide hook. The shoulder belt of the car safety 
belt must pass through the guide hook and the top of the armrest, and the waist belt 
must pass through the guide groove.

2. Let the child sit on the safety seat and adjust the length of the safety belt guide hook 
according to the baby’s height.

3. Pull out the car three-point safety belt, the shoulder belt of the safety belt passes 
through the guide hook and the top of the armrest, the abdominal belt of the safety 
belt passes through the guide grooves on both sides of the safety seat, and is fixed to 
the car buckle, and you hear “Click” sound to ensure that the buckle is firmly locked.

4. Recycle and tighten the car seat belt, and adjust the tightness of the car seat belt 
according to the size of the child, and it must not be turned over or twisted. Please 
make sure that the position of the seat belt waistband is as low as possible, so that 
the child’s pelvis can be better fixed.
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7. Use three-point seat belt installation

Applicable to vehicles equipped with ISOFIX system that meets the requirements 
of ECE R14

1. Ensure that the ISOFIX connector of the safety seat is retracted into the base, and 
place the safety seat on both sides of the rear row.

2. Let the child sit on the safety seat and adjust the length of the safety belt guide hook 
according to the baby’s height.

3. Pull out the car three-point safety belt, the shoulder belt of the safety belt passes 
through the guide hook and the top of the armrest, the abdominal belt of the safety 
belt passes through the guide grooves on both sides of the safety seat, and is fixed to 
the car buckle, and you hear “Click” sound to ensure thatthe buckle is firmly locked.

4. Recycle and tighten the car seat belt, and adjust the tightness of the car seat belt 
according to the size of the child, and it must not be turned over or twisted. Please 
make sure that the position of the seat belt waistband is as low as possible, so that 
the child’s pelvis can be better fixed.
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8. Headrest height adjustment

10. Installation and disassembly of the seat back and base

Pull up the handle of the seat headrest 
to adjust it up and down, release the 
handle to lock the head position.

Note: Please ensure that the seat 
headrest is locked.

1. Press and hold the ISOFIX unlock switch 
on both sides at the same time. At this 
time, the ISOFIX lock indicator turns 
red, which means it is unlocked.

2. Pull the safety seat outwards to  
remove the safety seat.

After laying down the seat, press the base with one hand and pull up the back of the 
chair with the other to separate the back of the chair from the base. Press the back of 
the chair downward to insert the back of the chair into the connecting shaft to combine 
the back of the chair with the base.

9. Detach from car seat
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11. Maintenance and cleaning

Daily maintenance

1. ln daily use.check periodically the child seat.The child seat should be replaced after 
an accident.

2. Please keep this child seat in dry and ventilated place to avoid damp moldy.
3. lf the child seat becomes dusty,clean the seat belt and the plastic pieces by swiping 

them with a damp sponge and let it dry naturally.
4. lf food or drink drop accidently on the buckle,disassemble the seat belt from the 

child seat and rinse it gently by warm water.Leave it dry naturally.
5. For cleaning the entire child seat fabric cover,please refer to the washing  

instructions. 

Washing instruction

• Never use any solvant,chemical detergent or lubricant on any part of your child seat.
• Hand wash, water temperature below 300 c 
• Do not bleach 
• Dryclean,any solvent except trichloroethylene
• Do not tumble dry 
• Do not iron

Remove and assemble the fabric cover

1. Firstly, remove the crotch pad and buckle of the child seat, and then remove the 
shoulder straps and comfortable cushion.

2. Remove the fabric cover of the child seat. To install the fabric cover, please operate 
follow the above instructions in reverse order.
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