TinySeats Autostoel ECE R44.04 ISOFIX Semi-universeel
Groep 0+ (0 – 13 kg)
Groep I (9 – 18 kg)
Universeel groep II (15 – 25 kg)

Gebruikershandleiding - Nederlands
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Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door,voordat u uw autostoeltje installeert.

Belangrijke informatie

Het is erg belangrijk om deze instructies zorgvuldig
en correct op te volgen. Als dit zitje niet correct is

•

gemonteerd en uw kind niet stevig vastzit, kunnen
uw kind en andere passagiers bij een ongeval ernstig

Besteed wat tijd aan het leren kennen van uw
autostoeltje: tijd die goed is besteedt als u
bedenkt dat de veiligheid van uw kind ervan
afhangt. Besteed speciale aandacht aan de

letsel oplopen.

waarschuwingen.
•

• TinySeats mogen alleen worden gebruikt met een

Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd bij het
autostoeltje.

driepuntsgordel die is goedgekeurd volgens VN /
ECE-Reglement nr. 16 of een gelijkwaardige norm.
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Waarschuwing
1

2

Europese veiligheidsnormen specificeren het
ontwerp en de prestaties van uw autostoel en zijn

gevaar door andere reserveonderdelen te gebruiken,
deze kunnen ervoor zorgen dat uw kind niet zo goed

componenten, installatie- en gebruikseisen,
instructies en markeringen. Uw autostoeltje is

beschermd is als het zou moeten. Een vervangende
hoes is te bestellen op www.tinyseats.com

goedgekeurd volgens de Europese norm ECE
R44.04, geschikt voor 0-25 kg. Groep 0+ I II.

4 Gebruik in geen geval een achterwaarts gericht
kinderzitje op een passagiersstoel met een actieve

Gordelsystemen kunnen niet volledig "kindveilig"
worden ontworpen en tegelijkertijd voldoen aan de
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passagiersstoel die is uitgerust met een actieve
airbag, tenzij uw autofabrikant bevestigt dat het

wettelijke eisen van de Europese norm ECE R44. Het
harnas moet altijd correct worden vastgemaakt en
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airbag.
Gebruik GEEN voorwaarts gericht kinderzitje op een

veilig is.

afgesteld, en kinderen moeten worden
aangemoedigd om in de gordel te blijven.

6 Gebruik het kinderzitje NIET op zij- of achterwaarts

Bekleding en gordelhoezen zijn
veiligheidsvoorzieningen. Gebruik de kinderstoel
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gerichte autostoeltjes.
Gebruik NOOIT een kussen, jas of iets dergelijks
om het kinderzitje van de passagiersstoel te

nooit zonder. Breng de veiligheid van uw kind niet in
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tillen. Bij een ongeval kunnen het kinderzitje en de
veiligheidsgordel uw kind niet zo goed

voor winterkleding kan te los zijn voor een kind dat
zomerkleding draagt.

beschermen als zou moeten.

12 Plaats GEEN zware voorwerpen op de stoel en
bewaar ze niet in de buurt van directe

8 Probeer NIET om het autostoeltje te demonteren,
aan te passen of er een onderdeel aan toe te
voegen. Vervang de riem of riemen waarmee de

warmtebronnen of in direct zonlicht.
13 Laat GEEN losse voorwerpen achter in uw auto,

auto is uitgerust niet. De officiële goedkeuring is
niet langer geldig als er wijzigingen worden

bijv. bagage of boeken. Deze moeten goed worden
vastgezet, losse voorwerpen kunnen naar voren

aangebracht.

vliegen als u uw auto plots moet stoppen. Deze
kunnen ernstige schade veroorzaken. Vooral grote

9 Laat kinderen NIET spelen met het autostoeltje of
het zelf aanpassen.

en zware losse voorwerpen vormen een risico.

10 Laat het autostoeltje NIET achter in direct zonlicht.

14 Laat neerklapbare passagiersstoelen NIET

Gespen kunnen in fel zonlicht heet aanvoelen en
de bekleding kan verbleken.

ontgrendeld. Als u plotseling uw auto moet
stoppen, kan een losse rugleuning uw kind
verwonden.

11 Gebruik de stoel enkel als u het harnas aanpast
aan de kleding die uw kind draagt - een pasvorm
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Universeel kinderveiligheidssysteem

ISOFIX-kinderveiligheidssysteem

Groep 2 (15-25 kg) 3-puntsgordel

Groep 0+ (0-13KG),
ISOFIX-kinderveiligheidssysteem
Groep 1 (9-18KG)

Merk op

1. Dit is een "universeel" kinderveiligheidssysteem. Het
is goedgekeurd in overeenstemming met
Verordening nr. De 44.04-serie is aangepast voor

Merk op
1. Dit is een ISOFIX-kinderveiligheidssysteem. Het is
goedgekeurd volgens ECE-regels. 44.04 betreffende
wijzigingen voor algemeen gebruik in voertuigen die

algemeen gebruik in voertuigen en past op de
meeste maar niet alle autostoelen.

zijn uitgerust met ISOFIX-verankeringssystemen.
2. Het is geschikt voor voertuigen met posities die zijn
goedgekeurd als ISOFIX-posities (zoals beschreven in
de voertuig handleiding), afhankelijk van de categorie
en het manier waarop het kinderzitje is gemonteerd.

2. Een correcte afstelling is waarschijnlijk als de
autofabrikant in het voertuig handboek heeft
aangegeven dat het voertuig "universele"
kinderveiligheid voor deze leeftijdsgroep kan
accepteren.

3. De massagroep en de ISOFIX-grootteklasse waarvoor
de units bedoeld zijn, zijn: Groep 0+ (0-13 kg) D,
Groep 1 (9-18KG) B1

3. Dit kinderzitje is geclassificeerd als "Universeel"
onder strengere voorwaarden dan die van eerdere
ontwerpen die deze kennisgeving niet bevatten.

4. We raden af om kinderen jonger dan negen maanden
in de stoel te plaatsen.

4. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van het
kinderzitje of uw dealer.
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Semi-universeel kinderveiligheidssysteem
Groep 0+ (0-13KG) Groep 1 (9-18KG)
Dit kinderveiligheidssysteem is geclassificeerd voor "semi-universeel" gebruik
en is geschikt voor bevestiging op de stoelen van de volgende stoelen

AUTO

VOORBANK

ACHT E R B AN K

(Toepasbaar voor alle
voertuigen met ISOFIXverankeringen)

Buitenkant

Buitenkant Middenin

Nee

Ja

Nee

Zitplaatsen in andere auto's kunnen ook geschikt zijn voor dit
kinderveiligheidssysteem. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant of
uw dealer.

11

ZIE FOTO'S (A1- A18) IN "FOTOGIDS"

Installeer uw TinySeats naar voren gerichte
GROEP I (9-18 KG)
BELANGRIJK – REIS NIET VOORWAARTS GERICHT
VOORDAT HET KIND MEER DAN 9 KG WEEGT.

vanaf de achterkant van de basis - zorg ervoor dat ze
volledig zijn uitgeschoven. (A6)
3 Lokaliseer de ISOFIX-verankeringen op de autostoel
om te voldoen aan de ISOFIX-aansluitingen. (A7)

1 Druk lichtjes naar binnen op de steunpoot om deze los
te maken. (A1) De steunpoot is volledig uitgeschoven als
het groene indicator merkteken zichtbaar is bovenop de

Schuif de basis tegen de ankerpunten totdat de
koppelingen zijn verbonden. (A8) U zou een klik

steunpoot. (A2) Til de basis op om de steunpoot uit de
holte te halen en trek hem naar voren. (A3) Laat de

moeten horen. Druk op de ISOFIX-knop. De gebruiker
kan dan de basis helemaal naar achteren duwen tegen

steunpoot helemaal naar beneden draaien. (A4)
2 Maak de ISOFIX-aansluitingen los door op de ISOFIX-

de rugleuning van de autostoel om de zwenk
bescherming vast te zetten. Druk stevig tegen de

ontgrendelingsknop aan de voorkant van de basis te
drukken. (A5) Vouw beide koppelingen tegelijkertijd

rugleuning van de auto totdat de basis stabiel en stevig
vastzit. (A8) Controleer of beide zijden met het
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voertuig zijn verbonden door de basis naar voren
te trekken en heen en weer te bewegen. Er

Til vervolgens de basis iets op en vergrendel deze
in de onderste positie.

moeten groene indicatoren zichtbaar zijn om de
verbinding te bevestigen. (A9) Als rood zichtbaar

5 Om de zitting te openen, drukt u beide knoppen
aan de achterkant van de rugleuning tegen elkaar.

is, is de koppeling nog open.
4 Druk op de ontgrendelingsknoppen aan de zijkant

(A14) Als u de rugleuning gebruikt, kunt u de
rugleuning nu verticaal omhoog brengen. (A15-16)

van de steunpoot om het onderste deel van de
steunpoot uit te schuiven. (A10) De steunpoot moet

6 De hoofdsteun kan in positie worden versteld met
de knop aan de achterkant van de hoofdsteun,

verticaal staan en uitgeschoven zijn om de vloer van
de auto te bereiken (A11), controleer de indicator aan

zodat de schouderbanden in het harnas zich
boven of ter hoogte van de schouders van uw kind

de voet van de poot en zorg ervoor dat deze groen is
en volledig contact maakt. (A12-13) Als de poot niet

bevinden. (A17-18) Waarschuwingen. De gordel
mag niet onder de schouders zitten als het kind

vergrendeld is wanneer het de grond bereikt,
bevindt het zich tussen twee vergrendeling posities.

voorover zit. Zie Riemafstelling op pagina 16.
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ZIE FOTO'S (B1- B24) IN "FOTOGIDS"

Installeer uw TinySeats naar achteren gericht
GROEP 0+1 (0-18 KG)
1 Druk lichtjes naar binnen op de steunpoot om deze
los te maken. (B1) De steunpoot is volledig

basis te drukken. (B9) Vouw beide koppelingen
tegelijkertijd vanaf de achterkant van de basis zorg ervoor dat ze volledig zijn uitgeschoven.
5 Lokaliseer de ISOFIX-verankeringen op de autostoel
om ze uit te lijnen met de ISOFIX-koppelingen. (B10)
Duw de basis naar de ankerpunten totdat de
verbindingen zijn verbonden. U zou een klik moeten
horen.
6 Druk op de ISOFIX-knop. De gebruiker kan dan de
basis helemaal naar achteren duwen tegen de
rugleuning van de autostoel om de zwenk
bescherming vast te zetten. Druk stevig tegen de
rugleuning van de auto totdat de basis stabiel en
stevig vastzit. (B11) Controleer of beide zijden met het

uitgeschoven wanneer het groene indicator
merkteken zichtbaar is bovenop de steunpoot. (B2)
Til de basis op om de steunpoot uit de holte te laten
komen en trek hem naar voren. (B3) Laat de
steunpoot helemaal naar beneden draaien. (B4)
2 Maak de stoel los van de basis door op de knop (B5)
te drukken. Til de stoel recht omhoog (B6)
3 Druk op de knoppen bovenop de zwenk kap (B7) en
til de kap naar de bovenste positie (B8)
4 Maak de ISOFIX-verbindingen los door op de
ISOFIX-ontgrendelingsknop aan de voorkant van de
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voertuig zijn verbonden door de basis naar voren te
trekken en heen en weer te bewegen. Groene
indicatoren moeten zichtbaar zijn om de verbinding te
bevestigen. (B12) Als rood zichtbaar is, is de koppeling
nog open.
7 Druk op de ontgrendelingsknoppen aan de zijkant
van de steunpoot om het onderste deel van de
steunpoot uit te schuiven. (B13) De steunpoot moet
verticaal zijn en uitgetrokken om de vloer van de auto
te bereiken (B14), controleer de indicator aan de voet
van de poot en zorg ervoor dat deze groen is en
volledig contact maakt. (B15-16) Als de poot niet
vergrendeld is wanneer het de grond bereikt, bevindt
het zich tussen twee vergrendeling posities. Til
vervolgens de basis iets op en vergrendel deze in de
onderste positie.
8 Voor achterwaarts gerichte montage moet het
autostoeltje schuin worden bevestigd. Vouw hiervoor
de wig onder de stoel. Trek de wig naar de
vergrendelde positie voordat u de stoel op de basis
plaatst. (B17)

9. Plaats de stoel op de basis in de tegenovergestelde
rijrichting. Maak de stoel vast aan beide haken op de
basis (B18). En vergrendel de stoel op zijn plaats (B19)
10 Om de zitting te openen, drukt u beide knoppen aan
de achterkant van de rugleuning tegen elkaar. (B20)
De gebruiker kan nu de rugleuning verticaal omhoog
zetten. (B21-22)
11 De hoofdsteun kan met de knop aan de achterkant
van de hoofdsteun in positie worden versteld, zodat
de schouderbanden in het harnas zich onder of ter
hoogte van de schouders van uw kind bevinden.
(B23)
Waarschuwing. De gordel moet onder of in lijn met
de schouders zitten als het kind naar achteren kijkt.
Zie riemafstelling op pagina 16.
12 De stoel is nu ingesteld voor achterwaarts gericht
gebruik. U moet de wig onder de stoel kunnen zien
en de stoel moet in de optimale hoek staan om naar
achteren te kijken. (B24-25). We raden af om
kinderen onder de negen maanden in de stoel te
laten zitten.
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ZIE FOTO'S (C1- C6) IN "FOTOGIDS"

Maak de riem vast en stel deze af

van het kind en monteer de gordelsluitingen.
Steek in de gesp totdat u een klik hoort. (C3-5)
Zorg ervoor dat de schouderkussens en banden
zich dicht bij de schouders bevinden en dat de
riemen niet verdraaien voordat u de riem
aanspant.

1 Pas de hoogte van de hoofdsteun, en daarmee de
gordel, aan de lengte van het kind aan. (C1) Merk op
dat wanneer het kind achterover zit, de gordel moet
worden vastgemaakt ter hoogte van, of onder, de
schouder van het kind. Als het kind voorover zit,
moet de gordel worden vastgemaakt op een hoogte
boven of boven de schouder van het kind.
2 Trek de riemlussen uit door op de rode knoppen te
drukken en maak de sloten aan beide kanten los.
(C2)

4. Trek aan het vrije uiteinde van de gordelriemen
aan weerszijden van de stoel om het harnas strak
te trekken. (C6) Draai vast zodat twee vingers
tussen het harnas en het lichaam van de baby
passen.

3 Plaats het harnas over de schouders en heupen
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ZIE FOTO'S (D1-D12) IN " FOTOGIDS"

Gebruik je TinySeats als zitverhoger
GROEP II (15-25 KG)

1 Maak de stoel los van de basis door op de knop
stoel losmaken (D1) te drukken. Til de stoel recht
omhoog (D2)

geleider op de hoofdsteun. (D8-9)
5. Doe, met het kind in de stoel, de veiligheidsgordel om de gordel en plaats het kind in de
gesp. (D9-10)
6. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel onder
de gordelgeleiders op de stoel doorloopt.
Zorg ervoor dat het diagonale deel van de
veiligheidsgordel over de gordelgeleider
loopt aan de kant waar de sluiting zit. (D11)
7. Zorg ervoor dat de gordel over de heup van
de baby loopt en ondersteund wordt in het
bekken. (D12) Controleer of hij gedraaid is en
of hij goed is vastgedraaid.

2 Om de zitting te openen, drukt u beide knoppen
aan de achterkant van de rugleuning tegen elkaar.
(D3) De gebruiker kan nu de rugleuning verticaal
verhogen. (D4-5)
3 Til de bovenste achterplaat op en plaats de riem
achter het opgevulde gedeelte. (D6) Til het kussen
op de stoel op en plaats de gespen in de holtes
onder het kussen. (D7)
4 Trek de veiligheidsgordel uit. Plaats de bovenste
diagonale gordel in de rode schoudergordel
17

ZIE FOTO'S (E1- E4) IN "FOTOGIDS"

Klap de stoel in elkaar

1 Verlaag de hoofdsteun door de knop aan de
achterkant ingedrukt te houden. (E1)

3 De stoel is nu neergeklapt en kan worden
verwijderd of opgeborgen. (E4)

2 Zoek de knoppen onder de stoffen hoezen en druk
ze tegen elkaar totdat de vergrendeling wordt
ontgrendeld (E2), en vouw ze vervolgens. (E3)
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ZIE FOTO'S (F1- F10) IN "FOTOGIDS"

Verwijder de basis

1 Zoek de ISOFIX-aansluitingen om de basis los te
maken. (F1)

6 Trek totdat de ISOFIX-aansluitingen volledig in
de basis zijn ingetrokken. (F7-8)

2 Trek beide ringen naar voren. (F2)

7 Druk op de ontgrendelingsknoppen aan de
zijkant van de steunpoot om het onderste deel

3 De basis is nu losgemaakt van de ISOFIX-

van de steunpoot omhoog te brengen. (F9)

4 verankering van het voertuig. (F3)

8 Laat de steunpoot helemaal naar binnen

5 Druk op de knoppen bovenop de zwenk kap. (F4)

draaien en duw de steunpoot in de holte. (F10)

Schuif het deksel naar beneden. (F5)
6 Druk op de ISOFIX-knop. (F6)
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Als u twijfelt

Contakt:
connect@tinyseats.com
TinySeats Europe AB
Niet alle kinderzitjes passen in alle auto's. Gebruik
onze website www.tinyseats.com voor advies over

Box 3
438 05 Hindås
Sverige

de geschiktheid van dit autostoeltje
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Onderhoud

Controleer regelmatig alle onderdelen van het
autostoeltje op slijtage. Eten en drinken kunnen in een
harnas terechtkomen, waardoor het niet goed werkt.

REINIGING VAN DE BEKLEDING
De bekleding kan met de hand worden verwijderd
en gewassen.

RIEM REINIGING
Alleen schoonmaken met zeep en warm water.
- Geen enkel onderdeel van de stoel smeren of oliën.
- NIET demonteren, probeer geen enkel deel van de
riem of gesp te demonteren tijdens het
schoonmaken.
- Gebruik GEEN oplosmiddelen, wasmiddelen of
andere reinigingsmiddelen, aangezien deze de riem
en stoel kunnen verzwakken.

Laat de bekleding niet in de droger lopen, omdat
dit de stof kan beschadigen en de bekleding kan
losraken.
Lees de was instructies op de bekleding.
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Garantie

Al onze producten zijn zorgvuldig ontworpen,
vervaardigd en getest. Als dit product binnen 24

TinySeats neemt geen verantwoordelijkheid voor
enige schade die kan ontstaan als gevolg van

maanden na aankoop defect blijkt te zijn vanwege
materiaal- of fabricagefouten, breng het dan terug naar

misbruik, verkeerd gebruik of nalatigheid. Deze
garantie is niet overdraagbaar en geldt dus niet voor

de oorspronkelijke plaats van aankoop. We zullen het
dan op onze kosten vervangen door hetzelfde of een

gebruikte producten. Uw wettelijke rechten worden
niet beïnvloed door deze garantie.

vergelijkbaar product.

TinySeats kan niet verantwoordelijk worden
gehouden voor schade aan autostoeltjes of

Voor de garantie is een garantiecertificaat vereist. We
raden u aan uw kassabon te bewaren en deze in deze
gebruiksaanwijzing te bevestigen en alles in het

veiligheidsgordels.

zitzakje te bewaren voor de gebruiksaanwijzing.
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Lees meer en bekijk installatiefilms op onze website

