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TILOS az ülést olyan első ülésre helyezni, amelynek • 
LÉGZSÁKJA AKTÍV állapotban van. 
Menetiránynak háttal csak olyan 3 pontos biztonsági övvel • 
szabad beszerelni az iZi Go-t, amelyet az ENSZ/EGB 16 
számú előírása illetve egyéb, azzal egyenértékű szabványok alapján 
jóváhagytak.
Az iZi Go újszülött kortól, (0+), menetiránynak háttal bekötve, 0-13 kg-ig • 
engedélyezett.
Mindig használni kell a belső biztonsági övet, akár ülésként, akár • 
mózeskosárként, akár bölcsőként használja a gyermek az ülést. 
Az üléshuzat narancssárgával jelölt részei mögött mágnesek vannak. A • 
mágnesek hatással lehetnek az elektronikus berendezések, például a 
szívritmus-szabályozó működésére.
Ha gyermek testsúlya meghaladja a 13 kg-ot, vagy vállai magasabban • 
vannak a vállpánt legmagasabbra állított szintjénél, a gyermekülést 1-es 
csoportú ülésre kell cserélni.
Balesetet követően az ülést ki kell cserélni.  Lehet, hogy • 
sérülésmentesnek látszik, de egy újabb baleset esetén nem biztos, 
hogy megfelelő védelmet biztosít gyermeke számára. 
Óvja az ülést a beszorulástól, rácsapódó ajtótól, és ne tároljon benne • 
csomagokat.
Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy az övek nem sérültek, • 
vagy nem csavarodtak meg.
Bizonyosodjon meg arról, hogy az öv megfeszítés után egy ujjnyi • 
helynél több nem maradt az öv és a gyermek teste között (1 cm)
Bizonyosodjon meg arról, hogy az autó biztonsági öve egyenesen, • 
megtekeredés nélkül fut, és az övvezetőben maradt. Lásd a 13. oldalt.
Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy • 
forgalmazójával.

Fontos, hogy a használati útmutatót az ülés bekötése ELŐTT olvassa el.  
A helytelen bekötés gyermekét veszélyeztetheti.

!
Figyelmeztetés

FIGYELMEZTETÉS! TARTSA MEG AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI • 
FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL
Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.• 
Ne használja az ülést pihenőszékként, ha gyermeke már képes önállóan • 
ülni.
Az ülés nem alkalmas arra, hogy gyermeke hosszab ideig aludjon benne.• 
Az ülést lejtős felületre letéve használni veszélyes.• 
Mindig használja a biztonsági öveket.• 

az ülés pihenőszékként való 
használata EN 12790-2009htt
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A bekötés előkészítése
Fontos elemek

Hordozófogantyú
Fejtámasz 
Fogantyúkioldó gomb (2 db)
Vállpánt (2 db)
Biztonsági hám csatja
Bébi párna
Csípőöv kapocs (2 db)
Ágyékpánt
Huzat
Központi beállító elem

Napellenző
Útmutató címke
Babakocsi kioldó fogantyú (4 db)

Vállöv kapocs
Biztonsági hám magasságállító  
  eleme
Babakocsi foglalat

!TILOS az ülést olyan első ülésre helyezni, amelynek • 
LÉGZSÁKJA AKTÍV állapotban van. 

1- Helyezze rá a gyermekülést a jármű ülésére. A hordozófogantyúnak 
okvetlenül a hordozó állásban kell lennie (1).

(1)

(2)

2- Vezesse át a 3 pontos biztonsági öv csípőövét a kék részek mentén az 
övvezetőn, és ‘csatolja be’ a biztonsági övet úgy, hogy az rögzüljön (2).

Csatt!

Öv bekötése menetiránynak háttal beszerelt ülésnél
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4-

1-

2-

5-

6-

A az övvezetőkön áthúzva feszítse 
meg a 3 pontos biztonsági övet 
annyira, hogy ténylegesen 
megfeszüljön (4).

A gyermekülés hátulján távolítsa el a vállövet sz övvezetőből.

Oldja ki a biztonsági övet az autó övfogadó csatjából, és távolítsa el az 
övet az övvezetőből.

Hagyja a hordozófogantyút a hordozó állásban.

Az iZi Go eltávolítása

a gyermek elhelyezése a 
gyermekülésben

A gyermekülés hordozófogantyúját • 
két állásban hátra lehet hajtani az 
ülés mögé a fogantyúkioldó gombok 
megnyomásával, hogy be lehessen 
ültetni a gyermeket (5).

A vállpántok helyzete: Ellenőrizze, hogy a vállpánt • 
rései egy szintben vannak-e a gyermek vállával (6).

(7)A vállpántok magasságának • 
beállítása: húzza ki a magasságállító 
elemet, és szükség szerint emeljfe fel 
vagy tolja lefelé (7).

3- Vezesse át a vállövet a kék rész 
menténaz övvezetőn, amely az ülés 
héjának hátulján található (3). (3)

(4)

(5)

Ha a gyermekülést a jármű hátsó ülésére helyezte, lehetőleg tolja 
hátra a jármű első ülését annyira, hogy megtámassza a gyermekülést. 
Ha az első ülésre helyezte, lehetőleg tolja előre az első ülést annyira, 
hogy feltámaszkodjon a műszerfalon. Ha nem tudja annyira előretolni, 
biztosítson legalább 25 cm távolságot a gyermekülés és az első ülés 
háttámlája vagy a műszerfal között.

túl magas túl alacsony helyes

(6)
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(14)(13)

1-

2-

3-

4-

5-Húzza fel a vállpántokat, miközben 
benyomja a központi állítóelem 
gombját (8).

Kapcsolja ki a biztonsági hám csatját.

Vigye el a vállpántokat a gyermekülés 
szélein látható narancsasárga 
jelölésre, hogy igy a biztonsági 
hám ne akadályozhassa a gyermek 
elhelyezését (9).

Miután beültette a gyermekét az ülésbe, helyezze a vállpántokat a 
gyermek vállára és zárja a csatot: csatt! (10/11).

Húzza keresztül a biztonsági hám 
pántját a központi állítóelemen 
egyenesen felfelé/előrefelé a zöld 
nyíl irányában. Húzza tovább a 
pántot addig, amíg a biztonsági hám 
kényelmesen, mégis szorosan a 
testhez nem símul (12).

0-4 hónap 4 hónap +

(8)

Győződjék meg, hogy a biztonsági hám pántjai mindig be vannak-e • 
kapcsolva és feszesen ülnek-e az ülésben ülő gyermek testén.

A napellenző kihúzható, így meg tudja védeni a gyermekét a naptól.• 

Bébi párna (13/14):• 

!
(9)

(11)(10)

(12)

Csatt!
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Eltávolítás babakocsiról

Rögzítés babakocsin

Az iZi Go használata babakocsival
Az iZi Go egy sor babakocsin rögzíthető. Az erre alkalmas babakocsik • 
felsorolása a www.besafe.eu honlapon található

(15)

(16)

(17)

(18)

Csatt!
Csatt!

1-

1-

2-

Hajtsa fel a hordozófogantyút a hordozó állásba.

Vigye a babakocsi foglalatot a babakocsi (2 db) befogadó darabja 
fölé és függőlegesen tegye le rá, majd csatt !Illessze a két adapter 
függőlegesen a babakocsivázra (15/16).

Két oldalt nyomja felfelé a babakocsi kioldó gombját és közben emelje le 
a gyermekülést a babakocsiról függőlegesen (17).

De úgy is kioldhatja a babakocsin rögzített gyermekülést, hogy a • 
hordozófogantyú mellett található kioldókarokat az ülés eleje felé 
nyomja (18).
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mossa együtt azonos színű 
ruhákkal

helyes bekötés

!
Figyelmeztetés: lehetséges hibák

TILOS az ülést olyan első ülésre helyezni, amelynek • 
LÉGZSÁKJA AKTÍV állapotban van. 
A járműbe behelyezett gyermekülésen NE hagyja a • 
hordozófogantyút lehajtott állásban. Utazás alatt a 
fogantyúnak a függőleges hordozó állásban kell lennie.
Csak olyan 3 pontos biztonsági övvel végezze a bekötést, amelyet az • 
ENSZ/EGB 16 sz-ú előírása illetve azzal egyenértékű más szabványok 
alapján jóváhagytak (20).

Csípőöv az övvezetőn keresztül az ülésre (21).• 
Vállöv a hátsó övvezetőn  keresztül az ülés hátuljára.• 
 Biztonsági öv bekapcsolva.• 

Tisztítási utasítások
A gyermekülés huzatjának kimosásakor a huzat belsejében elhelyezett • 
utasításokat kell követnie (19).

NE használjon durva hatású tisztítószereket; ezek ártalmasak lehetnek • 
az ülés szerkezeti anyagára.

(21)

A huzat eltávolítása és visszahelyezése
A huzat eltávolítása

A huzat visszahelyezése

A huzat eltávolításakor figyeljen rá, hogy ugyanazokat a lépéseket • 
tegye meg, mint az elhelyezésekor, csak fordított sorrendben.
Vegye le a fejtámaszt.• 
Húzza szét a cipzárakat. De még ne kapcsolja ki a biztonsági öv • 
pántjait a gyermekülés kapcsaiból.
A teljes huzatot óvatosan le lehet húzni a habbetétről.• 

Húzza keresztül a biztonsági hám pántjait a huzat nyílásain és húzza • 
össze a cipzárakat.
Húzza keresztül a csatot az ágyékpánt huzatján és húzza rá a központi • 
állítóelem nyílását a központi állítóelemre.
A huzatot óvatosan a habbetét és az ülés héja közé rakva rögzítse a • 
minden oldalon.

Vállöv
Csípőöv

(20)

(19)

MEGfElElő nEm 
MEGfElElő
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vásárlói tájékoztató
Tájékoztató MENETIRÁNYNAK HÁTTAl végzendő bekötéshez

Következő autóülés

Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A többször módosított • 
44.04 számú előírás alapján általánosan használható olyan 
járművekben, amelyek az ENSZ/EGB 16 számú előírása, illetve azzal 
egyenértékű más szabványok alapján jóváhagyott 3 pontos biztonsági 
övvel vannak felszerelve.

A BeSafe számos autóülést kínál 9 kg súly feletti gyermekek számára.  • 
A legfrissebb autósülés-program megtekintéséhez látogasson el a 
www.besafe. eu weboldalra.  

garancia
Valamennyi BeSafe termék körültekintő tervezés, gyártás és tesztelés • 
eredménye. Teszt-laboratóriumunkban rendszeresen teszteljük mind a 
négy, folyamatosan gyártott BeSafe gyermekülést. Ezen felül független 
intézmények is tesztelik termékeinket.
Ha a vásárlást követő 24 hónapon belül a termék - a huzat és a • 
biztonsági övek kivételével - anyaghiba vagy gyártási hiba miatt 
hibásnak bizonyulna, kérjük, juttassa azt vissza a vásárlás helyére.
A garancia-követelés joga csak akkor érvényes, ha az ülést • 
rendeltetésszerűen és körültekintéssel használták.  Keresse fel az 
eladót, aki eldönti, hogy vissza kell-e küldeni a terméket a gyártóhoz 
javítás céljából. Csere vagy visszafizetés nem igényelhető. A jótállási idő 
nem hosszabbodik meg a javítás által.
A garancia érvényét veszti, ha nincs meg a blokk/számla; ha a hibát • 
a nem rendeltetésszerű, nem megfelelő használat okozta, ha a hibát 
rongálás, helytelen használat vagy gondatlanság okozta.

hasznos tanácsok 
NE PRÓBÁLKOZZON az ülés szétszerelésével, módosításával vagy • 
bármilyen kiegészítésével.  A garancia megszűnik, ha nem eredeti 
alkatrészeket és kiegészítőket használ. 
NE TEGYEN semmilyen tárgyat, pl. párnát vagy takarót a gyermekülés • 
alá magasításként.   Baleset esetén így nem tudja az ülés a gyermek 
megfelelő védelmét biztosítani.
Sose hagyja gyermekét őrizetlenül az ülésben!• 
FIGYELMEZTETÉS: Az autó valamennyi utasa legyen tisztában azzal, • 
hogy baleset esetén a gyermeket hogyan lehet az ülésből eltávolítani.    
Az üres gyerekülést is szorosan rögzíteni kell a járműben.• 
Győződjön meg róla, hogy a csomagok és egyéb tárgyak megfelelően • 
vannak-e rögzítve! A rögzítetlen csomagok balesetkor felnőttekben és 
gyerekekben komoly sérüléseket okozhatnak.   
Sose használja az ülést huzat nélkül. A huzatnak biztonsági szerepe is • 
van, és kizárólag BeSafe huzattal cserélhető.
A huzat alatt EPS hab van (habosított polisztirol lemez) Ne nyomja, vagy • 
húzza erősen a lemezt, mert ezzel kárt tehet benne. 
Ne használjon agresszív tisztítószereket; ezek károsíthatják az ülés • 
szerkezetének anyagát. 
A BeSafe nem javasolja gyermekülések másodkézből való adás-vételét. • 
A használati útmutatót tartsa az üléssel egy helyen, a későbbi használat • 
során szükség lehet rá.
NE HASZNÁLJA az ülést 5 évnél hosszabb ideig.  Az elöregedés miatt az • 
anyag minősége megváltozhat. 
NE helyezze otthon az ülést asztalra, vagy munkalapra, mindaddig, amíg • 
gyermeke benne ül. 

!

gyakorlati tanácsok
Amikor a gyermekülést beköti az autóba, ellenőrizzen minden felületet, 
amellyel a gyerekülés a belső térben érintkezhet. Javasoljuk a (BeSafe) 
védőhuzat használatát a szakadások, foltok, elszíneződések elkerülése 
érdekében. 
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