
Autostoel I Size 76 - 142 cm
Car seat I Size 76 - 142 cm

76 cm

142 cm

Productcode 5483425

Gefeliciteerd met uw aankoop van het kinderzitje. Lees voor gebruik eerst deze gebruiks-
handleiding 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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1. Belangrijke informatie - LEES DIT DIRECT

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

• Dit kinderzitje is ontworpen voor kinderen met een lengte van 76 - 142cm. 
Overbelast het kinderzitje nooit, door er meer dan één kind of andere lasten in 
te plaatsen.

• Dit kinderzitje mag alleen worden gebruikt met een in de auto ingebouwd drie-
punts gordelsysteem.

• Volg de gebruiksaanwijzing of de handleiding van de gordels, om het kinderzitje 
te installeren.

• 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.

• Deze gebruiksaanwijzing kunt u gedurende de gehele levensduur van het kinder-
zitje bewaren in het speciaal daarvoor bedoelde opbergvak.

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

• 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.

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

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

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

• Het kinderzitje mag niet worden gebruikt zonder de bekleding.
• De bekleding mag niet worden vervangen door een andere dan de door de fabri-

kant aanbevolen bekleding, omdat de bekleding een integraal onderdeel van het 
beveiligingssysteem vormt.

• 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.

• Wordt het kinderzitje niet gebruikt, bewaar het dan op een veilige plaats. Zet of 
leg nooit zware voorwerpen op het zitje.

• Bagage of andere voorwerpen die bij een botsing letsel kunnen veroorzaken, 
moeten goed worden vastgemaakt.
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• Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje achter, zelfs niet voor een 
korte tijd. 

• Als uw kind de gordel onderweg per ongeluk losmaakt, zet de auto dan zo snel 
mogelijk stil op een veilige plek langs de weg, maak de gordel eerst goed vast en 
ga dan pas weer verder.

• Leer uw kind hoe het zich onderweg correct moet gedragen en dat het zeker 
geen veiligheidsvoorschriften mag overtreden

• Om te voorkomen dat uw kind uit het zitje valt, moet het altijd vastzitten.
• De instructiehandleiding moet in de auto bewaard worden, zodat u hem, indien 

nodig, altijd kunt raadplegen.
• 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.

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 kinderzit-
je, neem dan contact op met de fabrikant.

RICHTING GROEP INSTALLATIEMETHODE TYPE

Naar voren gericht 76-105 ISOFIX + Top Tether i-Size

Naar voren gericht 100-142 ISOFIX + 3 punts gordel i-Size stoelverhoger

Naar voren gericht 100-142 3 punts gordel i-Size stoelverhoger

Opmerking: Niet alle auto’s zijn uitgerust met ISOFIX verankering.
Kan niet gebruikt worden als het kinderzitje geen ISOFIX verankering heeft.
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2. Veiligheidsinstructies

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 
kinderzitje moet geïnstalleerd worden met het gezicht naar voren gericht. Het is ten 
strengste verboden het zitje naar achter gericht en opzij gericht te plaatsen. Instal-
leer 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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3. Onderdelen en interieur

Schouderriem riemgeleider

Gesp

Hoofdsteun

Rugleuning

Borstkussen

Comfortabel kussen

Schouderriem

Kruisgordel

Ligstand verstelknopVerstelriem gordelsysteem

Versteller

Isofix geleider

Riemgeleider 

Positionering zitje

Isofix ontgrendelingsknop
Isofix bevestiging

Koppeling

Trekkrachtregelaar

Top tether

Instelknop hoofdsteun

Richtingslabel
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4. Toepassingsgebied voor kinderen

i-Size universeel ISOFIX
(naar voren gericht)

Geschikt voor kinderen met 
een lengte van 76 - 105 cm / 
ongeveer 9 maanden - 4 jaar 
oud.

lnstallatie :

isofix + Top Tether
Bevestiging van het kind:
5-punts gordelsysteem

lnstallatie 1 :

isofix + 3 punts veiligheids-
gordel
Bevestiging van het kind:
3-punts veiligheidsgordel

lnstallatie 2 :

3 punts veiligheidsgordel
Bevestiging van het kind:
3-punts veiligheidsgordel

i-Size stoelverhoger
(naar voren gericht)

Geschikt voor kinderen met 
een lengte van 100 - 142 cm / 
ongeveer 3 - 12 jaar oud.
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5. De hoogte van de schoudergordel instellen

Correct te laag te hoog

Controleer of de schoudergordels op de juiste hoogte voor uw kind zijn afgesteld. De 
schoudergordels moeten in de gordelsleuven worden geleid die op schouderhoogte of 
net daarboven liggen.

6. De hoogte van de hoofdsteun instellen

Stap 1. Maak het gordelsysteem los. Druk met één 
hand op de verstelknop om het gordelsys-
teem los te maken. Gebruik een andere 
hand om de schouderbanden naar buiten te 
trekken.

Stap 2. Trek de knop van de hoofdsteun 
 naar boven en beneden om de 

hoogte van het gordelsysteem en 
de hoofdsteun aan te passen aan 
de lengte van het kind.
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7. De gesp gebruiken

Breng de linker en de rechter gesp-tong op één lijn en steek ze in de gesp totdat u een 
“klik” hoort.

Vergrendelingsmethode:

U kunt de rode knop van de gesp naar beneden drukken, de twee metalen delen zullen 
loskomen.

Ontgrendelingsmethode

Vergrendeling

KLIK

Ontgrendeling
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8. Gordelspanning instellen

9. De hoek van de rugleuning instellen 

De schoudergordel losmaken

Druk op de instelknop onder de afdekking en 
trek tegelijkertijd beide schouderriemen naar 
voren.

De schoudergordel vaster maken

Trek aan de instelriem tot de gordels stevig 
vastzitten.

Trek de positioneringshendel onder de voorkant van het zitje omhoog en trek of duw het 
zitje vervolgens naar voren of naar achteren. Laat de positioneringshendel los als het zitje 
in de gewenste stand staat en duw tot u een “klik” hoort.
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10. Hoe gebruikt u de ISZOFIX geleider?

Om de isofix bevestiging met succes aan de stalen beugels vast te maken, kan gebruik 
worden gemaakt van de isofix geleiders.

Stap 1. Steek de isofix geleiders in de isofix 
 aansluitingen.

Stap 2. Duw het kinderzitje in de juiste richting 
en steek de isofix bevestiging in de iso-
fix-geleider (A2, A3).

Stap 3. Controleer of de indicatie van het isofix 
vergrendelingssysteem groen wordt en 
zorg ervoor dat het kinderzitje stevig is 
vastgemaakt (A3).

KLIK
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11. Installatie naar voren gericht (76 - 105 cm)

Geschikt voor kinderen met een lengte van 76 – 105 cm

Stap 1. Druk op beide knoppen en duw de isofix
 connector naar buiten (B1).

Stap 2. Kantel de zitting terwijl u aan de verstel-
hendel van de maximale hoekverstelling 
trekt (B2).

Stap 3.  Zoek het isofix verankeringspunt van de
 auto, controleer of de isofix bevestiging 

goed vastzit aan het gordelsysteem en 
duw ondertussen de stoel in positie, tot-
dat  u “KLIK” hoort (B3).

Opmerking: Controleer de kleur van isofix 
ontgrendelknop: groen betekent correct vergren-
deld; rood betekent ontgrendeld of niet goed 
vergrendeld.

Isofix/B2



12

11. Installatie naar voren gericht (76 - 105 cm)

Stap 4. Duw de rugleuning van het kinderzitje, 
totdat het stevig tegen de rugleuning van 
de auto vastzit (B4).

Stap 5. Stel de lengte van de Top Tether in op de 
meest geschikte positie (B5).

Stap 6. Verbind de Top Tether met het bevesti-
gingspunt op de auto (B6).
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Stap 7. Span de riem van de Top Tether totdat de 
versteller groen aangeeft.

Stap 8. Maak de gesp los.

Stap 9. Zet het kind in het kinderzitje, breng de 
linker en rechter tong van de gesp bij 
elkaar en steek de gecombineerde tong 
in de gesp totdat u een “klik” hoort (B9).
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12. De gordelsluiting verbergen

Stap 1. Ontgrendel de gesp van het gordelsys-
teem, verwijder het kussen.

Stap 2. Verwijder het kussen in de volgorde A, 
B, C, D, E, F. Verberg de schouderriem en 
het kussen van de stoelbekleding onder 
de hoofdsteun.

Stap 3. Open het plastic vakje in de zitting van de 
stoelverhoger (onder de bekleding).

Geschikt voor kinderen van ongeveer 3 - 12 jaar oud, met een gewicht  van 15 - 36 kg.
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Stap 4. Vergrendel de gesp van het gordelsys-
teem en verberg hem in het vakje.

Stap 5. Sluit het plastic vakje.

Stap 6. Zorg ervoor dat het zitkussen wordt vast 
gemaakt zoals afgebeeld: A, B, C, D, E, F.
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13. Installatie naar voren gericht (100 - 142 cm)

Geschikt voor kinderen van ongeveer 3 – 12 jaar oud, met een lengte van 100 – 142 cm

1. Verwijder het comfortabele kussen en de 
5-puntsgordel.

Opmerking: Bij gebruik voor lichaamslengte 
100 - 142 cm, moet u erop letten dat u positie 1 
gebruikt.

2. Installatiemethode van het kinderzitje. 
Bij een lichaamslengte van 100 - 142 cm kan 
het zitje zowel met isofix als met een 3-punts 
autogordel geplaatst worden.

2.1 Isofix gebruiken
Verbind de ISOFIX met het verankeringspunt aan 
het kinderzitje.
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2.2 3-punts autogordel gebruiken

Stap 1. Verberg de isofix in de stoelverhoger. Plaats 
het zitje tegen de autostoel (C3, C4).

Stap 2. Volg de stappen voor het plaatsen van 
het kinderzitje (C5).
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Stap 1. Zet de kind in het autostoeltje en volg de 
stappen (C6).

Stap 2. Gebruik de hoogteversteller om de 
hoogte van de hoofdsteun aan te passen 
aan de lengte van het kind. De gordels 
moeten op gelijke hoogte of net boven 
de schouders van het kind zitten (C7).

Stap 3. Maak de autogordel vast en zorg ervoor 
dat hij strak genoeg zit (C8).

Het kind vastzetten
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14. ISOFIX ontgrendelen 

15. De bekleding verwijderen

Druk op de knop om de isofix bevestiging los te 
maken en het zitje weg te nemen.

Zet de hoofdsteun in de hoogste stand en neem 
het comfortabele kussen weg. Trek dan de gesp 
los en verwijder de borstkussens.
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Verwijder de bekleding van de 
hoofdsteun en de stoelbekleding 
voorzichtig.

16. De bekleding plaatsen

Zet de hoofdsteun in de hoogste stand, plaats 
eerst voorzichtig de bekleding van de hoofdsteun 
en de stoel, dan het comfortabele kussen en de 
borstkussens en tenslotte de bekleding van de 
gesp.

Zorg ervoor dat de stoelbekleding goed past. U 
kunt hiervoor gereedschap of een plastic plaatje 
gebruiken.
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17. 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  
onderdelen 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 textiel-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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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.

• This child safety seat is designed for children from76-142 cm .
• Never overload the child safety seat more than one child or with other loads.
• This child safety seat only must be used with 3 point belt system built in the  

vehicle.
• Please follow the instruction manual or the routing belt guide to install the child 

safety seat.
• 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.

• This instruction manual can be retained in the special space of the child seat for 
its life period.

• 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.

• 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.

• Before you adjust any movable or adjustable parts of your child safety seat, you 
must remove your baby from the child safety seat.

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

• The child safety seat should be changed when it has been subject to violent 
stresses in an accident.

• 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.

• 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.

• When child safety seat is not in use, please keep it in safety place. 
• Never place heavy weight materials on the seat.
• Any luggage or other objects liable to cause injuries in the event of a collision shall 

be properly secured.
• Never leave your child unattended in the child restraint system even for a short 

time.
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• If your child unfastens the belt on the way accidentally, make sure to park your 
car in a safe place and fasten the belt correctly first then keep going.

• Please teach your child with correct idea when they are on the road, do not 
violate any safety regulations

• To prevent from the risk of fall, your child should always be fastened.
• Instruction manual should be kept in the car, so as to you can read if necessary.
• 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

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 76-105 ISOFIX + Top Tether i-Size

Forward facing 100-142 ISOFIX + 3 point car belt i-Size booster seat

Forward facing 100-142 3 point car belt i-Size booster seat

NOTE: Not all vehicle are equipped with ISOFIX anchor, can not be used if  the car 
seat without ISOFIX anchor.
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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. Parts and interior equipment

Shoulder strap belt guide

Buckle

Headrest

Backrest

Chest pad

Comfortable cushion

Shoulder strap

Crotch strap

Recline adjust switchHarness adjuster strap

Adjuster

Isofix guide

Belt guide

Gear position

Isofix unlock button
Isofix connector

Couple

Pulling regulator

Top tether

Headrest adjustable switch

Routing label
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4. Scope of application for children

i-Size universal ISOFIX
(forward facing)

It is suitable for the
height 76-105cm
given to children about 9 
month-4 years old.

lnstallation :

isofix+top tether
Securing the child:
5-point harness

lnstallation 1 :

isofix+3-point safety belt
Securing the child:
3-point safety belt

lnstallation 2 :

3 -point safety belt
Securing the child:
3 -point safety belt

i-Size Booster seat
(forward facing)

It is suitable for the
height 100-142cm given to 
children about 3-12 years old.
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5. Setting the shoulder belt and headrest height.

Correct Too low Too high

Check whether the shoulder belts are set at the right height for your child. The shoulder 
belts should be fed into the belt slots that lie at shoulder height or just above.

6. Headrest height adjustment

Step 1. Loosen the harness. Press the 
adjuster button to release the 
harness with one hand, use ano-
ther hand to pull out the shoulder 
straps outward.

Step 2. Pull the headrest switch button 
upward and down ward to adjust 
the height of the harness and the 
headrest according to the child’s 
height.
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7. Using the buckle

Align the left and right buckle tongues to one tongue and insert into the buckle until you 
hear a ”Click “.

Locking Method:

Align the left and right buckle tongues to one tongue and insert into the buckle until you 
hear a ”Click “.

Unlocking Method:

Unlocking

Locking

Click
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8. Adjust the harness

9. Adjust the backrest angle

Loosening the shoulder harness

Press the adjuster button under the cover and at 
the same time pull both shoulder straps forward.

Tightening the harness

Pull the adjuster strap until the harness is fully 
tightened.

Pull the positioning handle under the front of the seat upwards,and then pull or push the 
seat forwards or backwards. Release the positioning handle in the desired position and 
push until you hear “click”.
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10. How to use the ISOFIX guide

In order to lock the Isofix connector to the steel point successfully, it can use isofix guide.

Step 1: Insert isofix guide into isofix connection. 
(A1)

Step 2: Push child seat follow the direction and 
insert isofix connector into isofix guide. 
(A2,A3)

Step 3: Check if isofix locking system turns green 
and make sure child seat is firmly con-
nected. (A3)

Click
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11. Forward facing installation (76-105cm)

Suitable for childs weight from 76-105 cm

Step 1: Press both buttons and push out the 
isofix connector (B1)

Step 2: Tilt the seat while pulling the adjusting 
handle angle adjustment maximum gear. 
(B2)

Step 3: Find the vehicle isofix anchor, make sure 
the isofix connector sttached the anchor 
correctly, meanwhile push the seat unit 
until you hear “click” (B3).

Notice: Check the isofix release button if it shows 
green, make sure that installed firmly. (green 
means locked correctly, red means unlocked or 
not locked)

Isofix/B2



33

11. Forward facing installation (76-105cm)

Step 4: Push the child seat backrest until it atta-
ched the vehicle backrest tightly (B4)

Step 5: Adjust the length of the top tether to the 
most suitable position (B5)

Step 6: Connect top tether with the fixing point 
on the car (B6)
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Step 7: String the belt of top tether until the 
adjuster shows green.

Step 8: Release the buckle

Step 9: Place the child into the safety car seat, 
align the left and right buckle tongues 
to one tongue and insert into the buckle 
until you hear a “Click”(B9)
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12. Hiding the harness buckle

Step 1: Unlock the harness buckle, remove the 
cushion

Step 2: Remove the seat cushion according to 
A,B,C,D,E,F. Hide the shoulder strap and 
pad at the seat cover under the headrest.

Step 3: Open the plastic compartment on the of 
the booster seat base (under the cover)

Suitable for childs weight from 15-36 kg, given to children about 3-12 years old
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Step 4: Lock in the harness buckle and hide it 
into the compartment.

Step 5: Close the plastic compartment

Step 6: Make sure the seat cushionfastened as 
picture A,B,C,D,E,F
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13. Forward facing installation (100-142cm)

It is suitable for the height 100-142cm, given to children about 3-12 years old.

Step 1: Remove the comfortable cushion and 5 
point harness. 
 
NOTICE: When use as height 100-142 cm 
make sure to use position 1 .

1.2.  Installation method of child car seat 

 When use as height 100-142 cm, this 
seat can be installed both with isofix and 
3 point car belt.

1.3  Use isofix  
Connect the ISOFIX with anchorage point 
on the car seat
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1.4 Use 3 point car belt

Step 1: Hide  the isofix  in  the booster. Put the 
seat against the car seat (C3,C4)

Step 2: Follow the routine to install the baby 
car seat (C5).
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Step 1: Put the child into the child car seat and 
follow (C6) routine.

Step 2: Use the height adjuster to adjust the 
height of the headrest according to the 
child’s height. The harness straps should 
be level with or just above the child’s 
shoulders (C7).

Step 3: Fasten car seat belt and make sure, it is 
tight enough (C8).

Securing the child
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14. Unlock the Isofix

15. Remove the cover

Press the button to release the isofix connector 
and take away the seat.

Adjust the headrest up to most highest position, 
take away the comfortable cushion. Then release 
the buckle, remove the chest pad.



41

Remove the headrest cover and 
seat cover carefully.

16. Installation of the child seat cover

Adjust the headrest up to most highest position, 
install the headrest cover, seat cover, comforta-
ble cushion carefully, then install the chest pad 
and buckle.

Make sure the seat cover fit correctly, you could 
use a tool or plastic plate.
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17. 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 300c 
• 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 (see part 16), 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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