Bakåtvänd montering
Instruktionsbok

ECE R44 04
Grupp

0+

Vikt

Ålder

0-13 kg

0-12 m
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Tack för att du har valt BeSafe iZi Sleep

BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg
för att skydda ditt barn genom den första tiden av livet.

!

Det är viktigt att du läser instruktionsboken INNAN du installerar
iZi Sleep. Felaktig installation kan utsätta ditt barn för livsfara.
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VARNING

!

Att använda bilbarnstolen som babysitter
• Viktigt! Behåll för framtida bruk.
EN 12790-2009
• Lämna aldrig barn utan tillsyn i babysittern.
• Använd inte bilbarnstolen som babysitter till barn som kan sitta
upprätt utan stöd.
• Bilbarnstolen är inte avsedd för längre sömnperioder.
• Det är farligt att ställa bilbarnstolen på ett bord eller annan
upphöjd yta.
• Använd alltid stolens internbälte
• Använd inte bilbarnstolen om några delar är trasiga eller
saknas.
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Viktig information
• VARNING – använd ALDRIG i passagerarsäte
utrustat med aktiv airbag
• iZi Sleep kan endast monteras bakåtvänd med
trepunktsbälte godkänt enligt UN/ECE 16 eller
annan likvärdig standard.
• iZi Sleep är godkänd i grupp 0+, bakåtvänd 0-13 kg.
• Barnet ska alltid spännas fast med internbältet, även när
stolen bärs eller används tillsammans med barnvagnschassi.
• Klädseln innehåller magneter i områdena med orange
markering. Magneter kan påverka elektrisk utrustning som
pacemakers.
• När barnet väger över 13 kg eller när barnets axlar når över
den högsta positionen för skulderbältet är det lagom att byta
till en stol i grupp 1, till exempel BeSafe iZi Kid.
• Efter en olycka ska stolen bytas ut. Den kan se oskadd ut,
men kanske inte skyddar ditt barn lika bra som det är tänkt
vid en ny olycka.
• Se till så att iZi Sleep inte kläms eller fastnar i bagage, säten
och eller dörrar.
• Innan användning, se till så att internbältet inte är skadat eller
tvinnat.
• Det ska inte få plats mer än ett finger mellan internbältet och
babyn (1 cm).
• Kontrollera att bilbältet löper i en rak linje över hållaren för
skulderbältet och genom bältesskåran på bälteslåset.
• Vid tveksamhet, kontakta tillverkare eller återförsäljare.

!
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Förberedelser innan montering

Bakåtvänd montering

Stolens delar

• VARNING – använd ALDRIG i passagerarsäte
utrustat med aktiv airbag
Bärhandtag
Solskydd
Huvudstöd
Skulderbälte (2 st.)
Övre klädsel
Frigörningsknappar bärhandtag
(2st.)
“Safe-to-drive”-indikator
Bälteslås
Frontbygel
Nedre klädsel
Centraljustering
Monteringsanvisning
Bas
Hållare för skulderbälte
Bältesskåra
Spärrhakar för vagn (2 st.)
Hållare för skulderbälte
Adapterhus för vagn

!

1- Placera stolen på bilsätet. Se
till att bärhandtaget är i bärläge
(1).

2- Kontrollera att trepunktsbältets
höftdel är placerat mellan
basen och bilstolens undre del
och stäng bälteslåset (2).

(1)

Klick!

(2)

Skåra för skulderbälte
Justering av bälteshöjd
Förvaringsutrymme för
bruksanvisningen
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Demontering iZi Sleep

3- Dra trepunktsbältet genom
hållaren för skulderbältet och
bältesskåran, men bara på
bälteslåsets sida. Följ de blå
indikatorerna på stolen. Spänn
trepunktsbältet kring iZi Sleep
(3).

(3)

• Tryck på handtagets frigöringsknappar och för bärhandtaget
till bärläget. Lossa sedan trepunktsbältet i bälteslåset och ta
bort bältet ur bälteshållaren.

Placering av barnet
• När du placerar barnet i stolen kan du fälla in bärhandtaget
bakom stolen genom att trycka på bärhandtagets båda
frigöringsknappar.

4- Tryck på handtagets
frigöringsknappar
inuti handtaget och
för bärhandtaget
(spärranordningen) till läget
som är längst bort av de
två “safe-to-drive”-lägena.
För bättre kontakt placeras
bilsätets ryggstöd i ett mer
upprätt läge (4).

5- Kontrollera “safe-to-drive”indikatorn nära handtagets
frigöringsknapp (5).

(4)

(6)

för högt

(5)

safe-to-drive

don’t drive

6- Vid placering i baksätet ska bilens framsäte skjutas bakåt
så att det kommer i kontakt med barnstolen. Vid placering i
framsätet ska bilens framsäte skjutas framåt så att barnstolen
kommer i kontakt med instrumentbrädan. Om detta inte går
ska det lämnas ett utrymme på minst 25 cm mellan barnstolen
och framsätets ryggstöd eller instrumentbrädan.
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• Placering av skulderbältet: Kontrollera att springorna för
skulderbältet är i jämnhöjd med barnets axlar (6).

för lågt

• För att justera skulderbältena
öppnar du förvaringsutrymmet
baktill på iZi Sleep. Lossa selens
höjdjustering och placera i rätt
läge genom att hålla i bältet
från insidan. Kontrollera att
justeringen klickar på plats (7).

rätt

(7)
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1- Dra upp skulderbältet
samtidigt som du trycker på
centraljusteringsknappen (8).

(8)

5- Dra bältet genom
centraljusteringen i den gröna
pilens riktning rakt uppåt och
framåt. Fortsätt att dra tills
bältet sitter bekvämt och
ordentligt fastspänt (12).

(12)

2- Öppna bälteslåset.
• Se till att bältet alltid är låst och ordentligt fastspänt när
barnet sitter i stolen.

3- Placera skulderbältet över de
orangea markeringarna på
stolens sidor för att hålla bältet
öppet medan du placerar barnet i
stolen (9).

!

(9)

• Du kan skydda ditt barn mot solen genom att använda
solskyddet.

Viloläge

4- När barnet sitter på plats ska skulderbältet dras över barnets
axlar och bälteslåset stängas: Klick! (10/11).
(10)

(11)

• Ditt barn kan vila och sova bekvämt i iZi Sleep när du
placerar bilstolen i viloläge (endast utanför bilen). För att
placera iZi Sleep i viloläget trycker du på handtagets båda
frigöringsknappar inuti bärhandtaget och för handtaget mot
iZi Sleeps huvudände (13).

(13)

Klick!
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Använd iZi Sleep med barnvagn

Ta av och på klädseln

• iZi Sleep kan monteras på flera olika typer av vagnar. Se
www.besafe.eu för en komplett lista.

Ta av klädseln

Montering på en vagn
1- Placera stolen så att adapterhusen
på stolen är rakt över adaptern på
vagnen och för stolen rakt ned,
klick (x 2)!) (14).

Klick!
Klick!
(14)

2- För bärhandtaget till viloläget (15).

• Var uppmärksam vid borttagning av klädseln eftersom den tas
på på motsatt vis.
• Ta bort huvudstödet.
• Ta bort den övre klädseln. Haka av klädseln från de små
krokarna på båda sidorna av bilstolens baksida. Lossa
gummibanden som fäster klädseln på baksidan. Dra ner
dragkedjorna på båda sidorna och lossa kardborrebanden.
Dra av klädseln från sitsen.
• Ta bort den nedre klädseln. Lossa de elastiska banden på den
nedre klädseln. Dra klädseln över centraljusteringen. Lossa de
elastiska banden som fäster klädseln inuti iZi Sleeps sätesdel.

Ta på klädseln
(15)

• För att sätta på klädseln igen följer du stegen för att ta av
den, men i motsatt ordning. Börja med att dra på klädseln på
sätesdelen.
• Dra bältet genom öppningarna i klädseln och stäng
dragkedjorna.

Skötselråd

Ta bort stolen från en vagn
1- Placera bärhandtaget i bärläge.

• Stolens klädsel måste tvättas enligt instruktionerna på
klädselns insida (17).

2- Tryck de två reglagen som släpper spärren
i adapterhuset uppåt och lyft av stolen från
vagnen (16).

(17)
Tvätta med liknande färger

• Använd INTE några aggressiva rengöringsprodukter eftersom
dessa kan skada materialet i stolen.
(16)
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Varning: felaktig användning

• Montera endast med trepunktsbälte godkänt enligt UN/ECE
16 eller annan likvärdig standard (20).

• VARNING – använd ALDRIG i passagerarsäte
utrustat med aktiv airbag

!

(20)

• Använd INTE bilstolen i viloläget i bilen (18).
skulderbälte

OK
höftbälte

FEL

(18)

Rätt montering
• Använd inte iZi Sleep med bärhandtaget i bärläget. Handtaget
måste vara i “safe-to-drive” läge (19).

• Höftbältet mellan basen och bilstolens undre del.
• Skulderbältet runt bilstolens ryggstöd. Bältet genom
bältesskåran, men bara på bälteslåsets sida.
• Bälte fastspänt (21).
(21)

(19)
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Viktiga anvisningar

Garanti

• Försök inte ta isär, bygga om eller förändra stolen. Garantin
gäller inte om icke originaldelar eller tillbehör används.
• Använd aldrig en kudde, handduk eller liknande föremål för
att höja stolen från sätet. Vid en kollision kan detta försämra
stolens skyddande egenskaper.
• Lämna aldrig barnet utan tillsyn i stolen.
• Se till att alla passagerare vet hur man lösgör barnet i händelse
av olycka.
• Stolen måste alltid vara fastsatt i bilen, även om den inte
används.
• Se till så att bagage och andra föremål är ordentligt säkrade.
Lösa föremål kan orsaka skada på barn och vuxna i händelse
av en olycka.
• Använd aldrig stolen utan klädsel. Klädseln är en
säkerhetsdetalj och kan endast ersättas med originalklädsel
från BeSafe.
• Under klädseln använder vi skumplast i EPS. Tryck och kläm
inte för hårt på skumplasten då den skadas lätt.
• Använd inga starka rengöringsmedel eftersom det kan skada
materialet i stolen.
• BeSafe rekommenderar inte att bilbarnstolar köps och säljs i
andra hand.
• Spara instruktionsboken för framtida användning.
• Använd inte stolen längre än 5 år. Materialets hållfasthet ändras
med åldern.
• Placera aldrig stolen på ett bord eller en bänk när ditt barn
sitter i den.

• Alla produkter från Besafe är noggrant utformade, tillverkade
och testade. Alla bilbarnstolar från BeSafe testas regelbundet
ur den löpande produktionen i vårt eget testlaboratorium.
För att säkerställa kvalitén testas de även på oberoende
testinstitut.
• Skulle denna produkt inom 24 månader från inköpsdatum visa
sig ha fel härrörande till material eller fabrikationsfel (med
fel räknas inte slitage på internbälte eller klädsel), vänligen
kontakta den återförsäljare där produkten införskaffats.
• Garantin är endast giltig om produkten är använd i enlighet
med denna instruktionsbok. Återförsäljaren avgör om stolen
ska returneras till tillverkaren för reparation. Ersättning eller
retur kan ej krävas. Garantin gäller från inköpsdatum och
förlängs ej vid reparation.
• Garantin gäller inte om: Kvitto saknas, om felet beror på
felaktig användning, om felet beror på slarv eller försummelse
eller om våld använts.

Praktiska råd
Kontrollera alla ytor i bilen som stolen kommer i kontakt med
när den är monterad. Vi rekommenderar att man använder ett
sparkskydd (från t ex BeSafe) för att undvika skador, märken
och missfärgningar på bilens inredning, speciellt i bilar med
skinnklädsel och trädetaljer.
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Innan köp
Observera för BAKÅTVÄND montering
• Detta är ett universellt bilbarnstolssystem. Det är godkänt
enligt ECE 44.04, justeringar för normalt bruk i fordon
utrustade med trepunktsbälten, enligt UN/ECE 16 eller annan
likvärdig standard.
Nästa bilbarnstol
• BeSafe rekommenderar en bakåtvänd stol, t ex iZi Kid eller
iZi Kid ISOfix. För mer information se www.besafe.se.
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