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NB! Barnestolen/autostolen må ALDRI monteres i •	
passasjersete der det er aktiv kollisonspute/airbag.
iZi Sleep ISOfix skal bare/ må kun monteres i •	
bakovervendt/bagudvendt stilling, i bil utstyrt med 
festepunkter til ISOfix. 
iZi Sleep ISOfix er godkjent i gruppe 0+, i bakovervendt/•	
bagudvendt stilling fra 0-13 kg.
Gulvstøtten/støttebenet skal alltid brukes. Vær sikker på at •	
den alltid er trykket helt ned.
Barnet skal alltid være sikret med internbeltet/internsele når •	
det sitter i barnestolen/autostolen, blir løftet i stolen eller når 
stolen brukes i kombinasjon med barnevogn.
Når ISOfix er installert: Kontroller at indikatorene for •	
ISOfixfestene viser grønt før du kjører.
Bytt barnestol /skift autostolen til for eksempel  iZi Combi™ •	
eller iZi Combi ISOfix fra BeSafe® for gruppe 0/1 når barnet 
veier mer enn 13 kg eller når barnets hode rekker/går over 
seteryggen.
iZi Sleep ISOfix skal/må IKKE brukes i soveposisjon når det er •	
montert i bil.
Etter en ulykke  skal barnestolen/autostolen kondemneres •	
(udskiftes) og ny stol skal kjøpes. Selv om barnestolen/
autostolen kan se uskadet ut, risikerer man ved en eventuell 
ny ulykke at stolen ikke beskytter barnet slik den skal.

Det er veldig/meget viktig at du leser denne bruksanvisningen 
FØR du monterer basen. Feil montering kan utsette barnet ditt 
for fare.
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Før installering
Viktige deler/dele

Base
Instruksjonsetikett
Oppbevaringsrom til bruksanvisningen
ISOfix utløserknapp (2x)
ISOfix indikatorer (2x)
ISOfix koblingsstykke 
  (2x)

Utløserknapp til iZi Sleep
Høydejustering for gulvstøtte/ 
  sikkerhedsben
Støttebein/sikkerhedsben
ISOfix føringer (2x) (undersiden)

Bruk av iZi Sleep ISOfix
Bruk bare/kun iZi Sleep stoler merket med “APPROVED FOR ISOfix” •	
(merket på undersiden). Om/hvis det ikke er et slikt/sådant merke, 
kan ikke stolen bli brukt i kombinasjon med ISOfix basen.

Sjekk/tjek bilfabrikantens håndbok for detaljert informasjon om •	
ISOfix.
For beltemontering og produktbehandling se i iZi Sleep •	
bruksanvisningen.
Uten ISOfixbasen kan iZi Sleep  monteres med bilbeltet.•	

iZi Sleep ISOfix er egnet for montering i bilene listet opp i •	
billisten.

Bare bakovervendt montering er tillatt./Kun bagudvendt •	
montering er tilladt.

Plassering i bil

Bakovervendt/bagudvendt montering

1
2

3
4

5

6
7
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Installasjon av ISOfix

1-

2-

3-

4-

! Det er IKKE lov/tilladt å montere barnestolen/•	
autostolen i et passasjersete der det er aktiv 
kollisjonspute/airbag.
Ved montering sammen med ISOfix: Forsikre deg •	
om at alle indikatorene er grønne før du kjører.
Støttebeinet skal alltid brukes. Forsikre deg om at gulvstøtten •	
er dyttet/skubbet helt ned.

Klikk ISOfixføringene på 
ISOfixfestene i bilen (mellom 
setet og ryggen) (1). Når 
ISOfixføringen ikke er i bruk  
skal disse fjernes.

Trekk støttebenet ut fra 
undersiden av basen (2). 
Dette gjøres utenfor bilen.

Plasser basen på bilens sete. 
Klikk ISOfix koblingsstykkene inn 
på ISOfix festene. Kontroller at 
begge indikatorene viser grønt 
(3).

Løsne utløserknapp for støtteben 
og dytt nedover / træk ned  til 
støttebenet har kontakt med 
gulvet i bilen (4).

(1)

(2)

(3)

(4)

klikk!

klikk!
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5-

6-

7-Plasser iZi Sleep på basen (5). 
Kontroller at utløserknappen 
for iZi Sleep er oppe og viser 
grønt. Hvis knappen ikke er 
oppe eller ikke viser grønt, 
kontroller at støttebenet er ute.

Trykk inn utløserknappene for 
bærehåndtaket på innsiden 
av bærehåndtaket og dytt 
det til den laveste av de to 
posisjonene: A og B (6).

Sjekk/tjek “sikker i bil” indikatorene på bærehåndtaket, som er 
plassert i nærheten av utløserknappene for bærehåndtaket (7).(5)

(6)

8- Alle seks indikatorer (tre høyre og tre venstre) må/skal vise 
grønt! (8).

sikker i bil

(8)

ikke kjør / kør ikke ikke kjør / kør ikke sikker i bil

“sikker i bil” 
indikasjonen på 
rotasjonshjulet.

(7)

A B
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Fjerning/afmontering av ISOfix-basen
1-

2-

Trykk inn utløserknappene for 
bærehåndtaket på innsiden av 
bærehåndtaket og dytt/før det til 
bæreposisjon (9).

Fjern iZi Sleep mens du trykker 
inn en av utløserknappene (10).

(9)

(10)

3-

4-

5-

For å løsne basen fra ISOfix 
festene, dra/tryk ISOfix 
utløserknappene på hver side. 
Nå/nu skal indikatorene vise rødt 
(11).

Trekk støttebeinet/støttebenet 
helt opp. Dette gjøres ved å 
trykke inn utløserknappen til 
støttebeinet/støttebenet (12).

Ta iZi Sleep ISOfixbasen ut  
av bilen (13).

(11)

(12)

(13)
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(14)6-

7-

Støttebeinet legges under  
basen. / Støttebenet foldes 
under basen (14).

Fjern ISOfixføringene fra setet. 
Disse oppbevares under basen 
(15).

klikk!

(15)

Advarsel: potensielt feilbruk

Montering bak aktiv kollisjonspute er forbudt. /  •	
Det er forbudt at montere foran aktiv airbag.

Ikke bruk iZi Sleep med •	
bærehåndtaket i bæreposisjon 
når montert i bil. Håndtaket må/
skal være i “sikker-i-bil” posisjon 
og indikatorene vise grønt.

Barnestolen skal IKKE brukes •	
med sammenslått støttebein. / 
Autostolen må IKKE bruges uden 
aktivt støtteben

iZi Sleep ISOfix base skal/må •	
ikke brukes i kombinasjon med 
bilbelte.

!

!

!

!
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Viktige råd
Ikke demonter, modifiser eller tilføy noe på setet eller •	
bilbeltene/sikkerhedsselerne. Garantien bortfaller dersom 
uoriginale deler eller tilbehør brukes.
Gjør ingen endringer på stol eller ISOfix base, som for •	
eksempel å/at heve basen opp fra passasjersetet ved hjelp  
av en pute. Ved en eventuell ulykke vil dette utsette barnet ditt 
for fare.
Forlat aldri barnet uten tilsyn/opsyn i iZi Sleep.•	
Informer dine medreisende om hvordan de ved en ulykke frigjør •	
barnet fra setet/autostolen.
iZi Sleep må alltid festes ordentlig, selv om det ikke er i bruk. •	
/ iZi Sleep skal altid fastgøres forsvarligt, selv om den ikke er 
i brug.
Løse gjenstander i bilen må/skal sikres eller fjernes. Usikret •	
bagasje kan påføre barn og voksne alvorlige skader ved  
en ulykke.
Anvend aldri barnestolen/autostolen uten dens originale •	
trekk/betræk. Trekket/betrækket er en del av stolens 
sikkerhetskonstruksjon og kan bare/kun erstattes av et 
originalt BeSafe trekk/betræk.
Under trekket/betrækket bruker vi EPS skum. Vær forsiktig  •	
og ikke riv og slit i stoffet da dette kan skade skummet.
Sterke vaskemidler skal/må ikke brukes, da disse kan skade •	
materialene i stolen.
BeSafe anbefaler ikke kjøp og salg av brukte barneseter/•	
autostole.
Ha/opbevar alltid bruksanvisningen i oppbevaringsrommet i •	
basen.
Utskifting av base bør skje etter 5 år, materialet eldes og •	
kvaliteten blir dårligere.
Plasser aldri setet/autostolen på et bord eller en benkeplate/•	
bordplade når barnet sitter i stolen.
Når setet/autostolen er montert med ISOfix: sjekk/tjek alltid •	
fabrikantens bilhåndbok.

!

Salgsinformasjon for butikk
Merk for/bemærkninger til ISOfix installasjon

Neste bilsete / Næste autostol

ISOfix er et semi-universalt barnesikringssystem. Det er •	
godkjent etter regulativ nr. 44.04, forskrift for generell bruk  
i bil med ISOfix fester/beslag.
Den vil passe i de fleste biler med godkjent ISOfix fester/•	
beslag i seter i henhold til bilens håndbok, avhengig av 
bilbarnestolens/autostolens kategori og montering.
ISOfix er ment for størrelseklasse: E.•	
Denne barnestolen er klassifisert som “semi-universal” •	
og er godkjent for bruk/brug i biler i henhold til den 
separate billisten. Seteposisjoner i andre biler kan også 
være passende for å sikre barnet. Om du er i tvil, kontakt 
barneseteprodusenten/autostolsproducenten eller 
forhandleren. For oppdatert billiste se: www.besafe.eu.

BeSafe tilbyr mange bilseter passende for barn fra 9 kg og •	
oppover. For oppdatert setetilbud se www.besafe.eu

Praktiske råd
Når barnesetet/monteret er montert i bilen, sjekk/tjek 
de områdene der setet/autostolen kan komme i kontakt 
med bilinteriøret. Vi anbefaler å/at bruke et (BeSafe) 
beskyttelsestrekk på disse stedene for å unngå kutt/rifter, 
merker og misfarging av interiøret i bilen, spesielt i biler med 
skinn eller treinteriør.
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Garanti
Alle BeSafes produkter er nøye utviklet og testet. Testene •	
utføres periodevis i egne testlaboratorier ut fra løpende 
produksjon, i tillegg til at de testes av uavhengige 
testinstitutter.
Ved feil på din stol eller base innenfor en periode på 2 år fra •	
kjøpstidspunktet, vennligst returner produktet til forhandler.
Stolen og ISOfixbasen må/skal brukes i henhold til •	
bruksanvisningen for at garantien skal vær gyldig. Ta kontakt 
med forhandler som vil vurdere produktets skadeomfang. 
Retur eller ny stol eller base gir ikke rett til erstatning. 
Garantien forlenges ikke ved reparasjon.
Garantien bortfaller: ved manglende kvittering, ved feilbruk/•	
fejlbrug, ved feil som er forårsaket av dårlig behandling av 
stolen.


