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2-3 15-36 kg 4-12 let

ECE R44 04
Skupina TEža STaRoST

namESTiTEv v SmERi vožnjE

navodila za  
upoRabo



2 3

!

!

Hvala, ker ste izbrali sistem beSafe izi up FiX

vsebina

ključne informacije
Podjetje BeSafe je skrbno razvilo ta sedež z mislijo na 
varnost vašega otroka v njegovi/njeni zgodnji starosti.

Ključne informacije
Priprava na namestitev
Uporaba sistema iZi Up FIX
Namestitev sistema FIX in pasu v smeri vožnje
Odstranjevanje sedeža
Nameščanje otroka
Položaj za spanje
Odstranjevanje in ponovno nameščanje prevleke
Navodila za čiščenje
Opozorilo: morebitna nepravilna uporaba
Pomembni nasvet
Informacije o prodajnih mestih
Jamstvo

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

• Sistem iZi Up FIX lahko namestite samo v smeri 
vožnje z zatiči za pritrditev FIX v avtomobilu, ki ima zatične 
točke ISOfix, v kombinaciji s tritočkovnim varnostnim pasom, 
skladnim s Pravilnikom ZN/ECE št. 16 ali z drugim.

• iZi Up FIX je odobren v skupini 2-3, obrnjen naprej od            
15-36 kg.

• Ko otrok sedi na otroškem sedežu, mora biti VEDNO pripet s 
tritočkovnim varnostnim pasom.

• Kadar je nameščen s sistemom ISOfix: pred vožnjo se 
prepričajte, da so kazalci ZELENI.

• Ko je otrok težji od 36 kg ali je višina ramen nad najvišjim položajem 
vodila ramenskega dela tritočkovnega varnostnega pasu, lahko 
otrok sedi brez sistema za zadrževanje otrok v avtomobilu.

• Če ste bili udeleženi v prometni nesreči, je treba avtosedež 
zamenjati. Čeprav je na videz nepoškodovan, morda v primeru 
druge nezgode ne bo več tako dobro ščitil vašega otroka, kot    
bi moral.

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

• Pred uporabo vedno preverite, da tritočkovni varnostni pas ni 
poškodovan, zvit ali pretesno nameščen.

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

Pomembno je prebrati ta navodila za uporabo, PREDEN 
namestite ta sedež. Nepravilna namestitev lahko ogrozi 
vašega otroka.
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Vstavni sponki ISOfix (2x)  
  (spodnja stran)
ISOfix avtomobilsko sidro (2 x)

Vzglavnik 
Prevleka za vzglavnik
Vodilo ramenskega dela  
  varnostnega pasu
Naslonjalo
Prevleka za naslonjalo
Ročici za naklon (2x)
Sedež
Prevleka sedeža
Ročica za prilagoditev FIX
Podstavek

priprava na namestitev
Glavni sestavni deli

Kazalca FIX (2x)
Gumba za sprostitev FIX (2x)
Priključka FIX (2x)

Nalepka z navodili
Ročica za prenašanje
Prostor za shranjevanje  
  navodil za uporabo
Gumb za prilagajanje višine

uporaba sistema izi up FiX
• Več informacij o sistemih ISOfix poiščite v priročniku 

proizvajalca avtomobila.
• Sedež lahko namestite s sistemom FIX na sovoznikove 

sedeže, ki imajo avtomobilska sidra ISOfix.
• Če avtomobil nima avtomobilskih sider ISOfix, lahko sistem iZi 

Up FIX namestite na vse sovoznikove sedeže s tritočkovnim 
varnostnim pasom s priključkoma FIX, ki sta pomaknjena 
navznoter. Priporočena je uporaba zadnjih sedežev.

• Če sistem iZi Up FIX nameščate le na sedeže s tritočkovnim 
varnostnim pasom, nadaljujte pri 5. točki.

namestitev sistema FiX in pasu v smeri 
vožnje
• Namestitev sedeža na sprednji sovoznikov 

sedež v vozilu Z ZRAČNO BLAZINO je 
PREPOVEDANA.

• Kadar je nameščen s sistemom ISOfix: pred 
vožnjo se prepričajte, da so kazalci ZELENI.

• Kadar sedež nameščate na sprednji avtomobilski sedež: 
naslonjalo avtomobilskega sedeža mora biti v pokončnem 
položaju. Pomaknite avtomobilski sedež čim boj nazaj.

!

1- Kliknite vstavni sponki v 
zatične točke ISOfix na sedežu 
avtomobila (med sedalnim 
delom in naslonjalom sedeža) 
(1). Ko vstavnih sponk ne 
potrebujete, jih odstranite. 

(1)
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klik!
(4)

4-

5-

Potisnite podstavek 
čim bolj proti naslonjalu 
sedeža avtomobila (5).

Zadnji del sedeža se mora dotikati naslonjala sedeža 
vozila. Če vzglavnik vozila potiska sedež proč od 
naslonjala, vzglavnik prilagodite ali pa ga odstranite (6).

(5)

(6)

2- Povlecite ročico za prilagoditev FIX proti sprednjem 
delu podstavka (2). Pomaknite priključka FIX iz 
podstavka do konca (3). 

(3)(2)

klik!

klik!

3- Podstavek postavite na avtomobilski sedež. Zataknite 
priključka FIX v zatične točke ISOfix na sedežu vozila. 
Prepričajte se, da sta OBA kazalca FIX ZELENA (4).

• Če je sedež nestabilen tudi, ko odstranite vzglavnik vozila, 
lahko uporabite dodaten stabilizacijski pas.

• Stabilizacijski pas ni bistven varnostni del in ga v vozilih 
lahko uporabljate le, kadar je sedež iZi Up povezan s 
tritočkovnim varnostnim pasom in kadar vzglavnika ne 
morete odstraniti.
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6-

7-

Odprite spodnji del vodila ramenskega dela varnostnega 
pasu in namestite pas v vodilo. Prepričajte se, da pas ni 
zvit, nato pa ponovno zaprite vodilo (8).

Pred vožnjo vedno pripnite tritočkovni 
varnostni pas v zaponko, tudi kadar otrok 
ne uporablja sedeža! (9)

(8)

(9)

(7)

nameščanje stabilizacijskega pasu
• Če želite namestiti stabilizacijski 

pas, sedež iZi Up in vzglavnik vozila 
potisnite čim bolj navzgor.

• Stabilizacijski pas speljite med 
prevleko sedeža in zunanjo površino 
vzglavnika sedeža iZi Up.

• Nato pas speljite okoli obeh drogov 
vzglavnika vozila.

• Sedež iZi Up nastavite na ustrezno višino s sukanjem 
gumba za nastavitev višine.

• Stabilizacijski pas pričvrstite tako, da trak velcro pritrdite 
čim bolj tesno (7).

odstranjevanje sedeža
1-

2-

3-

4-

5-

Odprite spodnji del vodila ramenskega dela varnostnega 
pasu in odstranite pas iz vodila (10).

Izvlecite ročico za 
prilagoditev FIX (11).

Sprostite priključka FIX, 
tako da pritisnete gumba 
za sprostitev FIX na 
priključkih FIX (12).

Potisnite priključka FIX v 
celoti v podstavek (13).

Odstranite vstavni sponki 
ISOfix s sedeža.

(10)

(11)

(13)

(12)
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nameščanje otroka
1- Z obračanjem gumba za 

prilagajanje višine prilagodite 
naslonjalo in vzglavnik na 
ustrezno višino. Ramenski 
del varnostnega pasu mora 
biti poravnan z rameni 
vašega otroka (14).

(14)

2- Odprite spodnji del vodila ramenskega dela varnostnega 
pasu in namestite pas v vodilo. Prepričajte se, da pas ni 
zvit, nato pa ponovno zaprite vodilo (15).

(15)

3- Pripnite pas v zaponko, kliknite. Trebušni 
pas mora biti nameščen nad ledji (16).

klik!

(16)

4- Napnite pas, tako da ga 
povlečete proti navijalu (17).

• Sistem iZi Up lahko postavite v dva položaja za spanje, 
tako da ročico za naklon premaknete navzgor (18). 

• Potisnite sedež v smeri 
zelene puščice in ga 
tako postavite nazaj v 
pokončni položaj. Napnite 
pas, tako da ga povlečete 
proti navijalu (19). 

položaj za spanje

(17)

(18)

(19)
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odstranjevanje in ponovno nameščanje prevleke

1-

2-

3-

• Med odstranjevanjem prevleke bodite pozorni, saj njeno 
nameščanje poteka v obratni smeri.

• Oblazinjenje sedeža je sestavljeno iz 3 ločenih delov.

• Prevleko ponovno namestite tako, da upoštevate prejšnja 
navodila v obratnem vrstnem redu.

Odstranite prevleko za naslonjalo s sedeža, tako da 
odpnete sprijemalni trak na zadnji strani, snamete elastične 
zanke s pritrdilnih kaveljčkov in previdno povlečete prevleko 
z obrobe naslonjala.

Odstranite prevleko za vzglavnik, tako da snamete elastično 
zanko s pritrdilnih kaveljčkov in previdno povlečete prevleko 
z obrobe vzglavnika.

Odstranite prevleko sedeža, tako da snamete elastične 
zanke s pritrdilnih kaveljčkov in previdno povlečete prevleko 
z obrobe sedeža.

odstranjevanje prevleke

ponovno nameščanje prevleke

navodila za čiščenje
• Prevleko sedeža morate čistiti skladno z navodili na 

notranji strani prevleke (20).

• NE UPORABLJAJTE agresivnih čistilnih sredstev; ta 
lahko poškodujejo material sedeža.

perite s podobnimi 
barvami

(20)

opozorilo: morebitna nepravilna uporaba
• Namestitev sedeža na sprednji sovoznikov  

sedež v vozilu Z ZRAČNO BLAZINO                                       
je PREPOVEDANA.

• Varnostnega pasu NE speljite okoli ročic za naklon.
• NE vozite sedeža iZi Up FIX, kadar kazalci FIX  

NISO ZELENI (21).

• NE uporabljajte 
sedeža brez 
tritočkovnega 
varnostnega  
pasu (22).

!

(21)

(22)

nEpRimEREn za vožnjo nEpRimEREn za vožnjo
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pomembni nasvet
• NE poskušajte odstraniti dodati ali spremeniti katerega koli 

dela avtosedeža. Če so uporabljeni neoriginalni deli ali 
dodatki, garancija ne bo veljavna.

• NE UPORABITE ničesar, kot so blazine ali odeje, da bi 
dvignili avtosedež od potniškega sedeža. V primeru nesreče, 
sedež ne bo ščitil vašega otroka na ustrezen način.

• Nikoli ne pustite otroka v avtosedežu brez nadzora.
• OPOZORILO: Vse potnike v avtu poučite o tem, 

kako v nujnem primeru odpnejo varnostni pas na                     
otroškem avtosedežu.   

• Prazni sedež naj bo vedno pripet z varnostnim pasom.
• OPOZORILO: Prtljaga in drugi predmeti naj bodo ustrezno 

pritrjeni. Nezavarovana prtljaga lahko v primeru nesreče 
povzroči hude poškodbe otrok in ostalih potnikov.  

• Nikoli ne uporabljajte sedeža brez prevleke. Prevleka ima 
zaščitno funkcijo in jo lahko zamenjate samo z originalno 
prevleko BeSafe.

• Pod prevleko je pena EPS. Ne pritiskajte ali drgnite pene 
pregrobo, saj bi jo lahko poškodovali.

• Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev, ki lahko 
poškodujejo sestavo materiala sedeža.

• BeSafe svetuje, da ne kupujete in prodajate rabljenih otroških 
varnostnih sedežev.

• Navodila za uporabo SHRANITE v sedežu za             
kasnejšo uporabo. 

• Avtosedeža NE UPORABLJAJTE doma na mizi ali delovni 
površini, dokler je otrok v sedežu.

• Pri namestitvi s sistemom ISOfix: Preverite navodila 
proizvajalca vozila.

Ko je otroški varnostni sedež nameščen v avtomobilu, preglejte 
vsa mesta, kjer bi se lahko sedež dotikal notranjosti. Na teh 
mestih priporočamo uporabo zaščitne prevleke (BeSafe), da 
preprečite morebitne praske, oznake ali razbarvanost notranjih 
delov vozila, še posebej v vozilih z usnjenimi ter lesenimi deli.

praktični nasvet

• Sedež lahko uporabljate s tritočkovnim varnostnim pasom kot 
univerzalni sistem za zadrževanje otrok. Sklada se s predpisom 
št. 44.04, vrsto amandmajev za splošno uporabo v vozilih s 
tritočkovnimi varnostnimi pasovi, ki so skladni s Pravilnikom ZN/
ECE št. 16 ali drugimi enakovrednimi standardi.

• V avtomobilih s položaji, ki so odobreni kot položaji ISOfix (kot 
je podrobneje opisano v priročniku za vozilo), lahko sedež 
uporabljate s priključki FIX.

• Sedež je primeren za pritrditev na potniške sedeže v vozilih, 
ki so navedeni v posebnem »seznamu vozil«. Položaji 
sedežev v drugih vozilih so morda tudi primerni za namestitev 
otroškega sedeža. OPOZORILO: Če dvomite, se posvetujte s 
proizvajalcem ali prodajalcem otroških varnostnih sedežev. Za 
posodobljen seznam vozil si oglejte: www.besafe.eu.

informacije o prodajnih mestih – opomba glede 
namestitve paSu in sistema FiX v SmERi vožnjE
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jamstvo
• Vsi izdelki BeSafe so skrbno oblikovani, izdelani in 

preskušeni. Vsi naši otroški avtosedeži BeSafe so redno 
preskušni sklopu proizvodnje v posebnih laboratorijih 
za preskušanje. Dodatno pa so preskušeni tudi pri          
neodvisnih ustanovah.

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

• Pravica do pritožbe je upravičena samo takrat, ko ste sedež 
ustrezno uporabljali in ga ustrezno vzdrževali. 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. Zaradi popravila 
se zaradi popravila ne podaljša.

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


