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Maks vekt/vægt 13 kg

Alder  0-12 mnd
UN regulation no. R129 

i-Size

Høyde/højde 40 - 75 cm

Bruksanvisning/
Brugsanvisning
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 ! Viktig informasjon

 ! VIKTIG (EN 12790-2009): Brukt som 
vippestol / skråstol

•	Det er FORBUDT å montere barnestolen i forseter MED 
AKTIV AIRBAG

•	 Izi Go Modular kan monteres bakovervendt/bagudvendt 
på iZi Modular i-Size basen, eller bakovervendt/bagudvendt ved 
hjelp av bilens trepunktsbelte/trepunktsele som må være godkjent i 
henhold til UN/ECE reglement nr. 16 eller tilsvarende standard.

•	 iZi Go Modular er godkjent for barn/børn med høyde fra 40 til 75 
cm og maksvekt 13 kg.

•	Barnet skal alltid være fastspent når det sitter i stolen.
•	Barnestolens belter må/skal strammes uten å vris/snoes.
•	Skulderpolstringene inneholder magneter. Magneter kan påvirke 

elektronisk utstyr som pacemakere.
•	Pass på å beskytte/beskyt barnet mot sollys
•	Ta bort ileggene/insatspuderne på begge sider av hodestøtten/

hovedstøtten når barnet er over tre måneder, eller tidligere dersom 
plassen blir for trang. Ileggene/insatspuderne fjernes ved å/at åpne 
borrelåsen/velcroen på baksiden av hodestøtten.

•	Fjern babyputen/trekantspuden når barnet er over 60 cm eller eldre 
enn 4 måneder.

•	Fjern babyputen/trekantspuden og sidestøtten/boddyhugeren når 
barnet er over 65 cm eller eldre enn 6 mnd.

•	Etter en ulykke skal barnestolen kondemneres og ny stol kjøpes. 
Selv om stolen ser uskadet ut, kan det ved en ny ulykke hende/ske 
at stolen ikke kan beskytte barnet ditt slik den skal.

•	Pass på at barnestolen ikke kommer i klem i bildøren, under bagasje 
el. lign.

•	Det skal maks være plass til en finger (1 cm) mellom internbeltene 
og barnekroppen

•	 IKKE modifisere, ta av eller legg til deler på barnstolen. Ved bruk 
av uoriginalt tilbehør eller reservedeler bortfaller garanti og 
produktansvar.

•	Forlat aldri barn i bilen uten tilsyn.
•	 Informer dine medreisende om hvordan de ved en eventuell ulykke 

frigjør barnet fra barnestolen.

•	Kontroller at bagasjen eller andre objekter er tilstrekkelig sikret. 
Usikret bagasje kan påføre barn og voksne alvorlige skader ved en 
ulykke.

•	Anvend aldri stolen uten dens originale trekk. Trekket er en del av 
stolens sikkerhetskonstruksjon og kan kun byttes ut med originale 
BeSafe trekk.

•	Bruk ALDRI sterke vaskemidler, da disse kan skade din barnestol
•	BeSafe fraråder kjøp og salg av brukte barnestoler.
•	Behold denne bruksanvisningen for senere bruk.
•	På grunn av materialslitasje anbefaler vi at barnestolen ikke brukes 

lenger enn 7 år.

•	Stolen egner seg ikke brukt som vippestol / 
skråstol til barn som kan sitte selv.

•	La ikke barnet sove i lange perioder i stolen.
•	Plasser ALDRI barnestolen/autostolen på et bord eller benkeplate/

bordplade.
•	Kontakt produsent eller utsalgssted dersom du er i tvil.

1 3 6

8

9

7 10

4

5

2

b
c

e

h
g

d
f

a

i

k

m
l

j

click!

11 16

19

20 21

17 18

12

14

15

13

click!

< 60 cm
0-4 months

60-65 cm
4-6 months

> 65 cm
> 6 months

> 25 cm

Takk for at du valgte BeSafe iZi Go Modular
 ! Det er meget viktig at du leser denne bruksanvisningen 

FØR du begynner å montere stolen din. Feilmontering kan i 
verste fall skade ditt barn.
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•	Bærehåndtak (1a)
•	Hodestøtte/hovedstøtte (1b)
•	Hodestøtte-ilegg/hovedstøtteindsats (1c)
•	Knapper for håndtaksjustering (2x) (1d)
•	Skulderbelter / skulderseler (1e)
•	Hoftebeltekrok (2x) (1f)
•	Babypute (1g)
•	Lås (1h)
•	Solskjerm (1i)
•	Håndtak for sportsvognutløsning (4x) (1j)
•	Krok til skulderbelte (1k)
•	Høydejustering av internbeltet (1l)
•	Adapterhus til sportsvogn / Monteringshus til klapvogn  (1m)

Forberedelse til montering

Montering av stolen på i-Size-basen

Fjerning/afmontering av barnestolen fra i-Size-basen

Beltemontering/selemontering

1. Kontrollér at både ISOfix-indokatorene samt støttebenindikatoren 
viser grønt. (2)

2. Plassér stolen i riktig posisjon på basen inntil det høres et “klikk” og 
indikatoren foran på basen viser grønt. (3)

3. Ha bærehåndtaket stående i bæreposisjon.
4. Når barnestolen er montert bakovervendt/bagudvendt i/på 

baksetet, skal, om mulig, forsetet skyves/skubbes  bakover/bagud 
slik/således at det kommer i kontakt med barnestolen. Dersom 
dette ikke er mulig å få til, skyves/skubbes forsetet så langt frem 
som mulig. (4)

5. Barnestolen/autostolen kan leveres med avtagbar/aftagelig SIP+ 
(ekstra sidekollisjonsbeskyttelse). Sidekollisjonsbeskyttelsen må/
skal brukes på den siden som vender mot bildøren. Den festes 
mellom stolskallet og tekstiltrekket. Barnestolen/autostolen i seg 
selv har svært god sidekollisjonsbeskyttelse. Den økes ytterligere 
med den ekstra sidekollisjonsbeskyttelsen. (Ikke på alle modeller)

•	Barnestolen tas av/afmonteres ved hjelp av utløserhåndtaket foran 
på basen.

1. Plasser barnestolen på bilsetet. Pass på at bærehåndtaket er i 
bæreposisjon. (5)

2. Før trepunktsbeltets hoftebelte over de blå delene, gjennom 
hoftebeltekrokene og fest setebeltet med et “klikk”. (6)

3. Før skulderbeltet over den blå delen gjennom skulderbeltekroken på 
baksiden av stolskallet. (7)

4. Stram til trepunktsbeltet ved å dra beltet gjennom 
hoftebeltekrokene og gjennom skulderbeltekroken til det er 
skikkelig stramt. (8)

5. Ha bærehåndtaket stående i bæreposisjon.

Plassering av barnet

Babypute

1. Plassering av skulderbeltet: Kontroller at skulderbeltet er på høyde 
med barnets skuldre. (9)

2. Trekk skulderbeltene opp samtidig som knappen i sentraljusteringen 
holdes inne. (10)

3. Åpne beltespennen. (11)
4. Ved hjelp av håndtaket bak på stolskallet kan høyden på 

skulderbeltene/skulderselerne og hodestøtten reguleres opp eller 
ned. (12)

5. Legg skulderbeltene/skulderselerne over merkene på siden av stolen 
- magnetene holder skulderbeltene/skulderselerne unna mens du 
plasserer barnet i barnestolen/autostolen. (13)

6. Når barnet sitter på plass, plasseres skulderbeltene over barnes 
skuldre og beltet festes. KLIKK! (14)

7. Dra/træk internbeltet gjennom sentraljusteringen, som vist med den 
grønne pilen, rett opp /forover. Stram godt til. (15)

8. Du kan beskytte barnet ditt mot solskinn ved å folde ut solskjermen.

Babyputen gir ekstra komfort for de minste. Ettersom babyen vokser 
kan tykkelsen på babyputen justeres.

•	0-4 mnd (16)
•	4-6 mnd (17)
•	6 mnd + (18)
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Garanti
•	2 års garanti ved fabrikasjonsfeil, gjelder fra kjøpstidspunktet, 

gjelder ikke trekk og internbelter, ta kontakt med forhandler.
•	Stolen må/skal brukes i henhold til bruksanvisning for at garantien 

skal være gyldig. Ta kontakt med forhandler som vil vurdere om 
stolen skal sendes til reparasjon. Retur eller ny stol kan ikke kreves. 
Garantien forlenges ikke ved reparasjon.

•	Garantien bortfaller ved manglende kvittering, feilbruk eller ved 
feil på stolen som er forårsaket av vanskjøtsel.

•	Det er FORBUDT å montere barnestolen i forseter MED 
AKTIV AIRBAG

•	Støttebenet skal alltid brukes. Påse at støttebenet har 
kontakt med bilens gulv.

•	Ved ISOfix montering: Påse at indikatorene er grønne før du kjører.

 ! Advarsel: Potensiell feilbruk

iZi Go kan installeres på en rekke sportsvogner.  For en fullstendig liste 
sjekk www.besafe.com

•	Vær oppmerksom når du tar av trekket, da montering av trekket 
gjøres i omvendt rekkefølge.

Bruk av iZi Go med sportsvogn

Installering på sportsvogn/klapvogn

Fjern fra sportsvognen

Demontering og montering av trekket

•	Hold sportsvognens tilpasningshus over vognens tilpasningsenhet 
og beveg rett ned, klikk! (2x) (19)

1. Sett bærehåndtaket i bæreposisjon
2. Skyv vognutløseren opp på begge sider mens du løfter setet 

vertikalt fra sportsvognen. (20)
3. Stolen kan også løsnes ved hjelp av de to utløserne som sitter ved 

siden av bærehåndtaket. (21)
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