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Namestitev v smeri vožNje

eCe r44 04
skupiNa teža starost

Navodila za uporabo
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Zahvaljujemo se vam za izbiro BeSafe iZi Comfort. 

Vsebina

Pomembne informacije
BeSafe je razvil ta avtosedež s poudarkom na maksimalni varnosti 
vašega malčka med vožnjo. 

Pomembne informacije   
Priprava na namestitev  
Namestitev v smeri vožnje in pripenjanje varnostnih pasov  
Odstranjevanje sedeža 
Nameščanje otroka 
Položaj za spanje 
Odstranjevanje in ponovna namestitev prevleke 
Navodila za čiščenje 
Opozorilo: možna nevarnost napačne uporabe 
Pomemben nasvet  
Garancija 
Informacije o možnosti uporabe

• Namestitev sedeža na sprednji sovoznikov sedež 
v vozilu Z AKTIVIRANO ZRAČNO BLAZINO                  
je PREPOVEDANA.

• iZi Comfort lahko namestite le obrnjenega v smeri vožnje. V 
avtomobil ga pritrdite s pomočjo 3-točkovnega varnostnega 
pasu, ki je izdelan v skladu  z uredbo UN/ECE  št. 16 ali drugim 
ekvivalentnim standardom. 

• iZi Comfort je odobren za skupino 1, namestitev v smeri vožnje, za 
otroke težke med 9-18 kg.

• Otroka v avtosedežu morate otroka vedno pripeti z vsemi 
varnostnimi pasovi. 

• Pasovi morajo biti tesno napeti in neprepleteni.
• Pokrov sedeža ima na oranžnih mestih magnete. Magneti lahko 

vplivajo na elektronske naprave kot so srčni spodbujevalniki.
• Ko otrok preseže težo 18. kg in so njegova ramena preko 

najvišjega položaja ramenskih pasov, morate začeti uporabljati 
sedež skupine 2/3.

• Po vsaki nesreči morate sedež zamenjati. Čeprav na njem s 
prostim očesom niso vidne poškodbe, obstaja nevarnost, da v 
primeru morebitne naslednje nesreče, morda ne bo zagotavljal 
tolikšne varnosti otroku, kot bi jo moral. 

• Avtosedež zaščitite pred zagozdenjem, preobremenjitvijo s 
prtljago, sedež in/ali loputanja z vrati.

• Pred uporabo vedno preverite ali varnostni pasovi niso 
poškodovani ali zviti.

• Razmah med varnostnim pasom in otrokom ne sme presegati 
debeline vašega prsta (ali 1 cm).

• V primeru kakršnihkoli dvomov se posvetujte s proizvajalcem        
ali trgovcem.

Pomembno je, da si PRED namestitvijo sedeža podrobno 
preberete ta priročnik. Nepravilna namestitev lahko ogrozi 
varnost vašega otroka.
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Priprava na namestitev Naprej obrnjena namestitev z varnostnimi pasovi 
Sestavni deli Namestitev sedeža na sprednji sovoznikov sedež v  

vozilu Z AKTIVIRANO ZRAČNO BLAZINO                      
je PREPOVEDANA.

Pri namestitvi na zadnji avtomobilski sedež, pomaknite sprednji 
avtomobilski sedež čimbolj naprej.
Pri namestitvi na sprednji avtomobilski sedež vozila, hrbtni naslon 
avtomobilskega sedeža nastavite v povsem vzravnan položaj. 

1-

2-

3-

4-

Avtosedež namestite na sedež v 
avtomobilu. Odklopite priponke vodil  
za avtomobilski varnostni pas (1).

Na zadnjem delu naslona za glavo 
sprostite ročaj. Naslon za glavo 
potisnite navzdol, a ga istočasno 
zadržite v pokončnem položaju (2).

Medenični del avtomobilskega 
varnostnega pasu položite okoli 
podnožja avtosedeža in ga 
pripnite v priponko (3). 

Ročaj za sproščanje naslonjala  
 za glavo
Priponka pasu (2 x)
Nastavljiv naslon za glavo

Pritrdila ramenskega pasu
Zaponka   

Centralni zategovalec  
 varnostnih pasov
Zategovalec varnostnega pasu

Ročka za potiskanje sedeža 
naprej oz. nazaj (2 x)

!

(1)

(3)

klik!
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Ramenski del varnostnega pasu vstavite v reže 
priponke pasu na avtosedežu. Prepričajte se, da 
pas ni prepleten (4).
Avtosedež potisnite trdno na sedež 
v avtomobilu.
Pri namestitvi avtosedeža v smeri 
vožnje je tesna in dobra namestitev 
in pripenjanje avtosedeža v 
avtomobil najpomembnejši 
dejavnik. Avtomobilske varnostne 
pasove napnite na naslednji način: 
Ramenski del avtomobilskega 
varnostnega pasu povlecite navzgor 
(A). Ramenski del avtomobilskega 
varnostnega pasu  trdno stisnite 
ob avtosedež (B). Na notranji 
strani zaprite zaponko reže 
za avtomobilski varnostni pas 
(C). Zgornji del avtomobilskega 
varnostnega pasu povlecite proti 
vratom avtomobila in pripnite 
zaponko reže (D) (4).

Odstranjevanje sedeža

Nameščanje otroka

Če je avtosedež nameščen na zadnji sedež vozila, pomaknite 
sprednji sedež vozila čimbolj naprej.

Sprostite napetost avtomobilskega varnostnega pasu tako, da 
sprostite napenjalo.

Odpnite priponko pasu in avtomobilskega varnostnega pasu.
Odpnite avtomobilski varnostni pas in odstranite avtosedež 
iz vozila.

Položaj ramenskih pasov: Preverite 
ali sta reži za potek ramenskega dela 
avtomobilskega varnostnega pasu 
izravnani z otrokovimi rameni (6). 

previsoko

prenizko

pravilno

Prepričajte se ali je avtomobilski varnostni pas s 3-točkovnim 
pripenjanjem močno in čimbolj napet. Če pas ni dobro napet, 
postopek ponovite.

Zategovalec avtomobilskega varnostnega pasu potisnite v 
smeri puščice. Na ta način boste napeli tri točkovni avtomobilski 
varnostni pas (5).

Naslon za glavo potisnite v pravilen položaj (oglejte si 
‘Nameščanje otroka’ na strani 7). Sedež je tako pripravljen 
za uporabo.

5-

6-

7-

8-

9-

10-

2-

1-

3-

4-

1-

(4)A

C D

B

(5)

(6)

(7)

Višino ramenskih pasov in opore za 
glavo prilagodite tako, da sprostite 
ročico na hrbtnem delu opore za 
glavo in jo istočasno povlecete 
oz. potisnete navzgor oz. navzdol. 
Pri tem oporo za glavo držite v 
pokončnem položaju (7). 

2-
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Ramenska pasova namestite 
preko oranžnih oznak na 
stranskih delih sedeža in v 
avtosedež namestite otroka (9).

Ko je otrok v želenem položaju, 
namestite ramenska pasova 
preko njegovih ramen in zapnite 
zaponko KLIK! (10)

5-

6-

(9)

(10)

Odpnite zaponko.

V smeri zelene puščice 
navzgor in naprej povlecite 
pas centralnega zategovalnika 
varnostnih pasov skozi osrednji 
prilagojevalnik. Pas vlecite 
toliko, da bo otrok v avtosedežu 
trdno, a udobno pripet (11).

Ko je otrok v avtosedežu se prepričajte ali so varnostni pasovi 
vedno dobro in pravilno zapeti in zategnjeni. 

Položaj za spanje

!

Ramenska pasova povlecite 
navzgor in hkrati držite pritisnjen 
gumb centralnega zategovalnika 
varnostnih pasov (8).

• Sedež omogoča 4   
različne naklone.

• Z obračanjem gumba za 
naklon spremenite položaj 
hrbtnega naslona (12).

3-

4-

7-
(8) (11)

(12)
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• Po namestitvi prevleke se prepričajte, da sta pasova pritrjena 
v pravilni smeri.

!

Odstranjevanje prevleke: številko 2

Prevleko naslonjala za glavo lahko odstranite 
ločeno, tako da odpnete priponki na zadnji strani ter 
povlečete tkanino naprej.

1-

2-

3-

(16)

Pritrjevanje prevleke 

Povlecite pasova skozi odprtini na prevleki sedeža in ju pripnite v 
pritrdilno priponko. Povlecite mednožni pas skozi odprtino sedeža. 
Povlecite zanki pasu s spodnjega dela sedeža skozi odprtini 
do pripenjal na spodnji strani sedeža.  Pripnite pasova v 
kovinski zaponki in ju trdno povlecite, da zagotovite njuno 
pravilno namestitev.

Povlecite naslonjalo za glavo v najvišji položaj. Namestite prevleko 
naslonjala za glavo in pripnite pripenjali na zadnji strani. Povlecite 
pasova skozi luknji. Pritrdite spodnji prosti konec prevleke 
naslonjala za glavo s plastičnim delom pod naslonjalo.

2-

3-

1-

Za odstranitev prevleke morate 
sprostiti pasova na obeh 
straneh. Oglejte si rdeč krog. 
Z odstranjevanjem začnite na 
spodnji strani sedeža in odpnite 
oba pasova iz kovinskih zaponk (16).

Pri odstranjevanju prevleke 
bodite pozorni, saj nameščanje 
poteka v nasprotnem zaporedju. 

Odstranjevanje prevleke: 
številka 1

Pri odstranjevanju prevleke bodite 
pozorni, saj nameščanje poteka v 
nasprotnem zaporedju.

Prevleko naslonjala za glavo 
lahko odstranite ločeno, tako da 
odpnete priponki na zadnji strani 
ter povlečete tkanino naprej.

Z odstranjevanjem začnite na 
spodnji strani sedeža (15).

1-

3-

2-

Odstranjevanje in odstranjevanje pokrova
• Na voljo sta 2 različni prevleki. 

Če so na razpolago velkra 
trakovi (glejte zelene puščice; 
slika 13 in 14), sledite korakom 
namestive načina številka 1. V 
primeru, ko na razpolago nimate 
velkra trakov, pojdite na način 
namestitve pod številko 2.

Povlecite naslonjalo za glavo v najvišji položaj. Namestite prevleko 
naslonjala za glavo in pripnite pripenjali na zadnji strani. Povlecite 
pasova skozi luknji. Pritrdite spodnji prosti konec prevleke 
naslonjala za glavo s plastičnim delom pod naslonjalo.
Povlecite pasova skozi odprtini na prevleki sedeža in ju pripnite v 
pritrdilno priponko. Povlecite mednožni pas skozi odprtino sedeža. 

1-

2-

(13)

(14)

(15)

Pritrjevanje prevleke 

Pritrdite zgornji del in nato še ramenska pasova. Sestavite sedežni 
del in potisnite prevleko pod zadnji del stranskih opor. 

3-
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Opozorilo: možna nevarnost napačne uporabe

Pomemben nasvet

• Namestitev sedeža na sprednji sovoznikov sedež 
v vozilu Z AKTIVIRANO ZRAČNO BLAZINO                  
je PREPOVEDANA.

• V avtomobil lahko avtosedež pritrdite s pomočjo 
3-točkovnega varnostnega pasu, ki je izdelan v skladu  z uredbo 
UN/ECE  št. 16 ali drugim ekvivalentnim standardom (18).

!

• Avtosedeža NIKOLI NE poskušajte razstaviti, predelati ali mu dodati 
kakršnih koli delov. Če boste uporabili neoriginalne dele ali dodatke, 
garancija ne velja. 

• NE uporabljajte ničesar, npr. blazine, s čimer bi povišali položaj avtosedeža 
na sopotnikovem sedežu. V primeru nesreče tako nameščen otroški sedež 
ne bo zagotavljal zadostne varnosti za otroka.

• V avtosedežu nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora. 
• Prepričajte se, da so vsi sopotniki seznanjeni kako v primeru nesreče 

odpeti otroka. 
• Tudi, če v avtosedežu ne prevažate otroka, mora biti avtosedež pravilno 

pritrjen v vozilo. 
• Prepričajte se ali je prtljaga in ostali predmeti pravilno pritrjeni. 

Nezavarovana prtljaga lahko v primeru nesreče resno poškoduje otroka     
in odrasle. 

• Nikoli ne uporabljate sedeža brez prevleke. Prevleka je sestavni varnostni 
del avtosedeža in jo lahko zamenjate samo z originalno BeSafe prevleko. 

• Pod prevleko je EPS pena, na katero ne smete premočno pritiskati ali je 
vleči, saj jo lahko poškodujete.

• Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev; ti lahko poškodujejo 
sestavo materiala sedeža.

• BeSafe priporoča, da ne kupujete ali prodajate rabljenih                     
otroških avtosedežev. 

• Navodila za uporabo SHRANITE za kasnejšo uporabo. 
• Avtosedeža NE uporabljajte dlje kot 5 let, saj se lahko zaradi staranja 

kakovost materiala poslabša. 
• Avtosedeža NE UPORABLJAJTE namesto pohištva, saj je avtosedež 

varnostni proizvod, namenjen izključno uporabi v avtomobilih. 

!
Navodila za čiščenje
• Prevleko morate prati v skladu z navodili na všitku na notranji 

strani prevleke (17).

• NE uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev; ti lahko 
poškodujejo sestavo materiala sedeža.

(18)

perite skupaj s podobnimi 
barvami

(17)

Ok Ne

Praktični nasvet
Priporočamo, da pod avtosedež namestite zaščitno prevleko BeSafe in tako 
preprečite morebitne reze, oznake ali obarvanost  notranjih delov vozila; uporabo 
dodatne zaščitne prevleke še posebej priporočamo v vozilih z usnjenimi deli.  
Ko otroški sedež namestite v avto, preverite vsa področja, kjer bi se otroški 
sedež lahko dotikal notranjosti avtomobila. Na teh predelih priporočamo uporabo 
zaščitne prevleke (BeSafe), saj boste z njo preprečili morebitne reze, madeže ali 
obarvanost notranjih delov vozila; uporabo dodatne zaščitne prevleke še posebej 
priporočamo v vozilih z usnjenimi ter lesenimi deli. 

13

Ramenski del 
avtomobilskega 

varnostnega 
pasu

Medenični del 
avtomobilskega 
varnostnega 
pasu   
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Garancija
• Vsi BeSafe izdelki so pazljivo oblikovani, proizvedeni ter testirani. 

Vsi BeSafe otroški sedeži so redno testirani v sklopu proizvodnje 
v posebnih laboratorijih za testiranje. Dodatno pa so testirani tudi 
pri neodvisnih testnih ustanovah. 

• Če se v 24 mesecih od nakupa na sedežu pojavijo napake na 
materialu ali izdelavi, razen v primeru ugotovljenih napak na 
prevleki ali pasovih, se obrnite na vašega prodajalca.

• Garancija velja le, če boste sedež uporabljali skrbno in v skladu 
z navodili. V primeru reklamacije se obrnite na vašega prodajalca 
oz. uvoznika, ki bo ocenil ali je potrebno sedež vrniti proizvajalcu 
v popravilo. Zamenjave ali vrnitve ne morete zahtevati sami. 
Zaradi popravila se garancija ne podaljša.

• Garancija ne velja, če: pri uveljavljanju zahtevka ne priložite 
originalnega računa, če poškodbe nastanejo zaradi napačne 
uporabe, če okvare nastanejo zaradi grobega ravnanja, 
nepazljivosti ali malomarnosti. 

Informacije o možnosti uporabe 
Opomba za namestitev V NASPROTNI SMeRI VOŽNJe 

Naslednji avtomobilski sedež

• Avtosedež je univerzalni avtosedež  za vožnjo in pripenjanje 
otrok. Izdelan je v skladu z uredbo št. 44.04 in dodatki, ki 
urejajo splošno uporabo avtosedežev, ki jih v avtomobil 
pritrdite s 3 točkovnim avtomobilskih varnostnim pasom, 
ki je izdelan v skladu z uredbo UN/ECE št. 16 ali drugim 
ekvivalentnim standardom.

• BeSafe iZi Up je skupina 2/3 otroških sedežev, ki jih lahko 
uporabljate za otroke od 15 do 36 kg, za otroke stare med 4. 
in 12. letom. 

Opombe
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Hts besafe as
N-3535 krøderen, Norway - www.besafe.eu
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