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Bruksanvisning/
Brugsanvisning

UN reglement nr. R129 
i-Size
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 ! Viktig informasjon
•	Det er FORBUDT å montere barnestolen i forseter MED 

AKTIV AIRBAG
•	 iZi Modular i-Size base kan kun monteres i biler        

med ISOfix.
•	Les bilens brukerhåndbok for å se hvilke plasser som er egnet.
•	Les billisten og finn ut om din bilmodell er godkjent for bruk        

av setet.
•	 iZi Modular i-Size basen kan brukes i kombinasjon med iZi Go 

Modular fra 40-75 cm kroppshøyde og med iZi Modular fra  
61 - 105 cm kroppshøyde.

•	Støttebenet må/skal alltid brukes. Sørg for støttebenet er dratt/
trukket ned slik/således at det berører gulvet foran stolen og at 
indikatorene på støttebenet alltid viser grønt.

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

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

j k
l

a

b

c

d

e

f

i
h

g

5

j

9

10

11

1

2

4

3

12

13

15

14

7

rrrt!

click!

click!click!16

17 18

19
20

click!

2 3

8

click!

1

321

6

1

1

2 3

Takk for at du valgte BeSafe iZi Modular i-Size base
 ! Det er meget viktig at du leser denne bruksanvisningen FØR du 

begynner å montere stolen din. Feilmontering kan i verste fall skade 
ditt barn.

•	Frontbøylen leveres ikke sammen med basen. Izi Go Modular kan 
brukes på basen uten frontbøyle.

 ! Advarsel: Når basen brukes i kombinasjon med iZi Modular, må/skal 
frontbøylen være montert. Trekk frontbøyleskuffen ut og stikk/tryk 
frontbøylen ned i de to åpningene/åbninger. Frontbøylen leveres 
 kun sammen med iZi Modular. Den er dessuten tilgjengelig/
tilgængelig som reservedel i tilfeller, hvor det er ønskelig med en 
ekstra base. (5,6,7)

•	Frontbøyle (1a)
•	Frontbøyleskuff/frontbøjleskuffe (1b)
•	Støtteben (1c)
•	Støttebenindikator (1d)
•	Høyderegulerer for støtteben (1e)
•	Utløserhåndtak (1f)
•	 Isofix-utløser (2g)
•	 ISOfix indikatorer (2x) (2h)
•	Bryter for ISOfix armene (2x) (2i)
•	 ISOfix forankringspunkter (2x) (3j)
•	 ISOfix føringer/gribekæber (2x) (4k)
•	 ISOfix armer (2x) (4l)

Forberedelse til montering

Montering av iZi Modular i-Size-base

1. Dersom det ønskes mer benplass for barnet, trekkes 
frontbøyleskuffen ut før montering. Dette skal kun gjøres dersom iZi 
Modular er montert bakovervendt/bagudvendt og har støtte fra et 
forsete/forsæde eller fra dashbordet/instrumentbræt. (8)

2. Når frontbøylen først er montert må/skal den bli sittende. iZi Go 
Modular kan brukes på basen også når frontbøylen er montert. (9) 
Frontbøylen skal da stå i posisjon 1. (10)

3. Frontbøylen skal kun fjernes når du ønsker å transporter basen. For 
å/at fjerne frontbøylen: trekk den oppover/opad og press samtidig 
et verktøy inn i hullet på siden av frontbøyleskuffen. Dette gjøres på 
en side av gangen.

4. Ved montering i baksetet skal forsetet skyves/skubbes så langt frem 
som mulig. (11)

5. Ved montering i forsetet skal stolryggen reguleres i mest mulig 
oppreist posisjon. (12)
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6. Hvis bilen ikke er utstyrt med ISOfixføringer, sett på disse for 
enklere montering. (13)

7. ISOfix-føringer finnes under basen. 
8. Når basen løftes skal støttebenet falle ned. Dette bør gjøres 

utenfor bilen. (14)
9. Trykk ned en av de grå bryterne/udløsere for ISOfixarmene på 

basen. ISOfix-armene kommer til syne på baksiden av basen. Trekk 
dem helt ut. (15)

10. Plasser basen på bilens sete. Klikk ISOfixføringene inn på 
ISOfixfestene. Kontroller at begge indikatorene viser grønt. (16)

11. For å forhindre at ISOfix-armene sklir/glider inn i basen igjen under 
montering, trykkes minst ett av de markerte områdene foran de 
grå bryterne/udløsere ned. (16)

12. Trykk basen inn mot bakseteryggen/bagsæderyggen til den sitter 
stramt. (17)

13. Fjern kapselen rundt støttebenet. En alarmlyd kan høres. Denne 
stopper nå barnestolen/autostolen er korrekt montert med 
støttebenet lent/hvilende mot bilgulvet. (18)

14. Tilpass støttebenet slik/således at dette har kontakt med bilens 
gulv. (19)

15. Støttebenindikatoren viser grønt når støttebenet er i kontakt med 
gulvet. (20)

16. Alarmlyden stopper når støttebenet viser grønt og er i kontakt 
med bilgulvet. (20)

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

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

•	Når basen brukes med Izi Modular må/skal frontbøylen være 
montert.

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

 ! Advarsel: Potensiell feilbruk

Garanti

Fjerning/afmontering av basen fra bilen.

•	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.

1. For å/at fjerne basen fra bilen, trekk den grå ISOfix-utløseren midt 
på basen mot deg. Begge ISOfix-armene løses nå ut. 

2. Dersom det er vanskelig å få løsnet ut basen, kan det hjelpe å/
at presse basen inn mot bakseteryggen samtidig som man drar/
trækker i ISOfix-utløseren.
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