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Takk for at du valgte BeSafe iZi Up FIX

Innhold/indhold

Viktig informasjon
BeSafe har utviklet dette sede med mye omtanke for å 
beskytte barnet ditt i løpet af barndommen.

• Det er FORBUDT å montere setet/autostolen i/på 
forseter MED AKTIV AIRBAG

• iZi Up FIX kan bare/kun installeres forovervendt/
fremadvendt med FIX-festet i en bil utstyrt med 
ISOfix festepunkter, i kombinasjon med et 3-punktsbelte/sele 
godkjent etter UN/ECE-forskrift nr. 16 eller andre tilsvarende 
standarder.

• iZi Up FIX er godkjent i gruppe 2-3, i forovervendt/fremadvendt 
stilling fra 15-36 kg.

• Barnet må/skal ALLTID sikres med 3-punktsbeltet/selen når 
barnet sitter i barnestolen/autostolen.

• Ved installering med ISOfix: Pass på /sørg for at indikatorene 
lyser GRØNT før du kjører.

• Dersom barnet veier mer enn 36 kg eller skuldrene rekker over 
høyeste punkt på skulderbelteføringen til 3-punktsbeltet, kan 
barnet sitte uten barnesikringssystem i bilen.

• 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.

• Pass på at iZi Up FIX ikke kommer i klem i bildøren, under 
bagasje el. lign.

• Før hver gangs bruk må du passe på at 3-punktsbeltet ikke er 
skadet eller vridd/snoet, men installert stramt.

• Kontakt produsent eller utsalgssted dersom du er i tvil.

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

Viktig informasjon
Før installering/montering
Bruk av iZi Up FIX
Innstallering forovervendt FIX og belte/                                                                                                                       
      Montering fremadvendt med FIX og sele
Fjerning av setet/avmontering af stol
Plassering av barnet
Sovestilling
Fjerning og påsetting av trekket
Rengjøringsråd
Advarsel: potensielt feilbruk
Viktige råd 
Salgsinformasjon for butikk
Garanti
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ISOfix føringer (2x) (undersiden)
ISOfix forankringspunkter (2x)

Hodestøtte
Trekk på hodestøtte
Skuldebelteføring/skulderseleføring
Rygg
Trekk på rygg
Håndtak for regulering  
 av ryggstilling (2x)
Barnestol
Trekk på barnestol
FIX justeringshåndtak
Base

Før installering/montering
Viktige deler

FIX indikatorer (2x)
Utløserknapp til FIX (2x)
FIX koblingsstykke (2x)

Instruksjonsetikett
Bærehåndtak
Oppbevaringsrom til  
 bruksanvisningen
Høydeinnstiller

Bruk av iZi Up FIX
• Sjekk/tjek bilfabrikantens håndbok for detaljert informasjon 

om ISOfix.
• Barnestolen/autostolen kan monteres med FIX-koblingen i 

passasjerseter utstyrt med ISOfix forankringspunkter.
• Dersom bilen ikke er utstyrt med ISOfix forankringspunkter, 

kan iZi Up FIX installeres i alle passasjerseter med et 
3-punktsbilbelte/sikkerhedssele med FIX koblingsstykker 
innsatt. Det anbefales å bruke baksetene.

• Dersom du installerer iZi Up FIX kun med et 3-punktsbilbelte/
sikkerhedssele, fortsett fra punkt 5.

Installering av forovervendt FIX og belte/
Montering fremadvendt med FIX og sele
• Det er FORBUDT å/at montere setet i/på forseter 

MED AKTIV AIRBAG.
• Ved installering med ISOfix: Pass på/sørg for at 

indikatorene lyser GRØNT før du kjører.
• Når barnestolen installeres/monteres i/på forsetet på bilen: 

Pass på at forseteryggen er opprettet/oprejst. Skyv/skub 
forsetet så langt bakover/bagud som mulig.

!

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

(1)
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klikk!
(4)

4-

5-

Skyv/skub basen så langt mot 
ryggen på bilsetet som mulig (5).

Pass på/sørg for at baksiden på barnestolen berører ryggen 
på bilsetet. Dersom hodestøtten på bilsetet skyver/skubber 
barnestolen unna/væk fra ryggen, må/skal hodestøtten 
justeres eller fjernes. (6).

(5)

(6)

2- Dra FIX justeringshåndtak mot forsiden av basen. Dra/Træk FIX 
koblingsstykkene helt ut av basen (3).

(3)(2)

klikk!

klikk!

3- Sett basen på bilsetet. Klikk FIX koblingsstykkene inn i 
ISOfixfestene på bilsetet. Pass på/sørg for at BEGGE FIX 
indikatorene lyser GRØNT (4).

• Dersom setet/autostolen føles ustabilt, også etter fjerning av 
bilens hodestøtte, kan du bruke den ekstra stabilitetsstroppen.

• Stabilitetsstroppen er ikke et vesentlig sikkerhetselement og 
trenger bare/ behøver kun at anvendes i bilen når iZi Up kun er 
instalert/monteret med et 3-punktsbilbelte/sele og når bilens 
hodestøtte ikke kan fjernes.
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6-

7-

Skyv/skub nedre del av skulderbelteføringen og åpen og sett 
beltet i føringen. Pass på /Sørg for at beltet/selen ikke er 
vridd, og lukk føringen (8).

Lukk alltid 3-punktsbilbeltet/selen 
med spennen/selelåsen før du 
kjører, også når det ikke sitter 
noen i barnestolen/autostolen! (9)

(8)

(9)

(7)

Plassering av stabilitetsstroppen

• For å/at ta i bruk stabilitetsstroppen, 
plassér iZi Up og bilens hodestøtte i en 
mest mulig loddrett posisjon.

• Stabilitetsstroppen føres mellom 
trekket og overflaten av iZi Up 
hodestøtten.

• Deretter føres stroppen rundt begge 
stengene i bilens hodestøtte.

• Justér iZi Up til riktig høyde ved å vri /
at dreje på høydeinnstilleren.

• Stabilitetsstroppen strammes ved 
å/at forbinde borrelåsstroppen/
velcrobåndet så stramt som mulig (7).

Fjerning av setet / Afmontering af autostolen
1-

2-

3-

4-

5-

Skyv/skub nedre del av skulderbelteføringen og åpen og fjern 
beltet fra føringen (10).

Dra ut /Udtræk FIX 
justeringshåndtak (11).

Løsne FIX koblingsstykkene ved 
å/at trykke inn utløserknappene 
til FIX på koblingsstykkene (12).

Skyv/skub FIX koblingsstykkene 
helt inn i basen (13).

Fjern ISOfixføringene fra 
setet/autostolen.

(10)

(11)

(13)

(12)
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Plassering av barnet
1- Juster ryggen og hodestøtten 

til riktig høyde ved å vri/dreje 
på høydeinnstilleren. Pass på 
/sørg for at skulderbeltet/
selen er i samme høyde som 
skulderen på barnet (14).

(14)

2- Skyv/skub nedre del av skulderbelteføringen og åpen og sett 
beltet/selen i føringen. Pass på /Sørg for at beltet/selen ikke 
er vridd/snoet, og lukk føringen (15).

(15)

3- Lås beltet/sikkerhedselen med 
spennen/selelås, klikk. Midjebeltet/
hofteselen skal gå over hoftene (16).

klikk!

(16)

4- Fjern slakk i beltet/selen ved 
å/at dra/trekke beltet/selen 
mot rullen (17).

• iZi Up kan settes i to sovestillinger ved å flytte håndtaket for 
regulering av ryggstilling opp (18). 

• Skyv stolen slik den grønne 
pilen viser for å komme i 
opprett stilling igjen. Fjern 
slakk i beltet ved å dra beltet 
mot rullen (19). 

Soveinnstilling

(17)

(18)

(19)
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Fjerning og påsetting av trekket/betræk

1-

2-

3-

• Vær oppmerksom når du fjerner trekket, da påsetting av 
trekket gjennomføres på motsatt måte/omvendt rekkefølge.

• Polstringen i stolen/autostolen består av 3 separate deler.

• Sett igjen på trekket ved å følge anvisningene ovenfor i 
omvendt rekkefølge.

Fjern trekket på stolryggen ved å åpne borrelåsen/
velcrobåndene på baksiden, løsne strikkløkkene/elastikløkken 
fra festekrokene og dra/træk trekket forsiktig av ryggrammen.

Fjern trekket på hodestøtten ved å/at løsne strikkløkkene/
elastikløkkerne fra festekrokene og dra/træk trekket forsiktig 
av hodestøtterammen.
Fjern stoltrekket ved å/at løsne strikkløkkene/elasikløkkerne 
fra festekrokene og dra trekket forsiktig av stolrammen.

Fjerning av trekket

Påsetting av trekket

Rengjøringsråd
• Setetrekket må/kan vaskes i samsvar med/henhold til 

instruksjonene på innsiden av trekket (20).

• IKKE bruk aggressive rengjøringsmidler; disse kan skade 
materialene i setet/stolen.

vask med lignende farger
(20)

Advarsel: potensielt feilbruk
• Det er FORBUDT å/at montere setet/autostolen i/

på forseter MED AKTIV AIRBAG
• Før IKKE bilbeltet/sikkerhedsselen rundt 

håndtakene for regulering av ryggstilling (21).
• Kjør IKKE med iZi Up FIX dersom en FIX indikator IKKE 

LYSER GRØNT.

• Bruk IKKE barnestolen/
autostolen uten 
3-punktsbeltet/sele (22).

!

(21)

(22)

IKKE KJØR! IKKE KJØR!

!
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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 FIXsokkel, 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 stolen.
• Informer dine medreisende om hvordan de ved en ulykke frigjør 

barnet fra setet/autostolen.
• Stolen mål alltid festes ordentlig, selv om det ikke er i bruk. 

/ Autostolen 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.

• Spar/gem alltid bruksanvisningen for senere bruk.
• 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.

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.

Praktiske råd

• Barnestolen/autostolen kan brukes med et 3-punktsbilbelte 
som et universelt system for barnesikring. Den er godkjent 
etter forskrift/regulativ nr. 44.04 med endringer for generell 
bruk i kjøretøy utstyrt med 3-punktsbilbelter/sikkerhedsseler 
godkjent etter UN/ECE-forskrift nr. 16 eller andre       
tilsvarende standarder.

• I biler med fester/beslag godkjent som ISOfixfester/beslag 
i henhold til bilens håndbok kan barnestolen brukes med FIX 
koblingsstykkene.

• Denne barnestolen/autostol 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/hvis du er i tvil, 
kontakt barneseteprodusenten/autostolsproducenten eller 
forhandleren. For oppdatert billiste se: www.besafe.eu.

!
Salgsinformasjon - Merknad for installering av 
FOROVERVENDT BELTE og installering av FIX / Mærket for 
montering ved fremadvendt selemontering og fremadvendt 
FIXmontering 
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Garanti
• Alle BeSafe’s produkter er nøye utviklet, produceret 

og testet. Testene utføres regelmessigt ut fra løpende 
produksjon i egne testlaboratorier, i tillegg til at de testes 
av uavhengige testinstitutter.

• Ved feil på din stol innenfor en periode på 2 år fra 
kjøpstidspunktet, vennligst kontakt forhandler.

• Stolen 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 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.


