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Vârstă

0-12 m
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Vă mulţumim că aţi ales BeSafe iZi Go

BeSafe a realizat acest scăunel cu multă grijă, pentru a vă proteja copilul
în prima etapă a vieţii lui.

!

Este important să citiţi acest manual de utilizare ÎNAINTE de a instala
scăunelul. O instalare incorectă v-ar putea pune copilul în pericol!
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Avertizare
Utilizarea scaunului ca balansoar

!

• IMPORTANT ! PĂSTRAŢI PENTRU REFERINŢE
EN 12790-2009
VIITOARE.
• Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat.
• Nu folosiţi scaunul ca şi balansoar dacă copilaşul se poate susţine fără
a fi sprijinit.
• Acest scaun nu este destinat pentru dormit perioade mai lungi.
• Este periculos să folosiţi scaunul pe suprafeţe înalte.
• Utilizaţi întotdeauna sistemul de siguranţă.
• Nu folosiţi scaunul dacă o componentă a acestuia este stricată
sau lipseşte.
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Informaţii importante

!

• ESTE INTERZISĂ montarea scăunelului pe bancheta
pasagerului din faţă, dacă AIRBAG-UL este ACTIVAT.
• iZi Go se instalează numai cu spatele către sensul de
mers prin intermediul centurii de siguranţă cu prindere în
3 puncte aprobată de Regulamentul UN/ECE Nr.16 sau de alte norme
echivalente.
• iZi Go este omologat pentru grupa de vârstă 0+, cu spatele către sensul
de mers, până la 13 kg.
• Copilul va fi asigurat cu centurile din interiorul scaunului în toate
situaţiile: aşezat în autovehicul, în timpul transportării manuale şi atunci
când scăunelul este folosit în combinaţie cu un cărucior.
• Husa textilă a scaunului conţine magneţi în zonele cu indicatori
portocalii. Magneţii pot influenţa echipamentele electronice cum ar fi
stimulatorul cardiac.
• În cazul în care copilul are o greutate de peste 13 kg sau vârful capului
copilului se află deasupra scaunului sau înălţimea umerilor acestuia
ajunge peste cea mai înaltă poziţie a centurilor de siguranţă peste
umeri, va trebui să înlocuiţi scaunul cu unul din grupa 1.
• După un accident, scăunelul trebuie înlocuit. Deşi poate părea
neafectat de accident, în cazul unui nou accident, este posibil ca
scăunelul să nu vă mai poată proteja copilul atât de bine cât ar trebui.
• Evitati pericolul ca iZi Go să fie prins sau presat de bagaje, banchetă şi/
sau portiera.
• Înainte de fiecare utilizare verificaţi centurile de siguranţă să nu fie
deteriorate sau răsucite.
• Asiguraţi-vă ca între umărul copilului şi centura de siguranţă nu este
spaţiu mai mare de 1 deget (1 cm).
• Asiguraţi-vă că centura auto trece drept prin dispozitivul de fixare şi este
pozitionată sub scaun prin cârligul de fixare. Ex. Pag.13
• Daca aveti nelamuriri consultati producatorul scaunului sau dealer-ul de
la care ati achizitionat scaunul.
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Pregătirea pentru instalare

Instalarea prin intermediul centurii de siguranţă
poziţionat cu spatele către sensul de mers

Componente imporante
Mâner pentru transport
Suport pentru cap
Butoane de eliberare a mânerului (2)
Centuri (2)
Cataramă
Pernă pentru bebeluş
Cârlig centură transversală (2)
Centură dintre picioare
Husa textilă
Ajustor central

• ESTE INTERZISĂ montarea scăunelului pe bancheta
pasagerului din faţă, dacă AIRBAG-ul este ACTIVAT.

!

1- Amplasaţi scăunelul pe bancheta autovehicului. Aveţi grijă
ca mânerul pentru transport să fie în poziţie de transport (1).

(1)

2- Treceţi partea transversală a centurii de siguranţă în 3 puncte peste
părţile albastre prin cârlige şi fixaţi centura de siguranţă cu un “clic” (2).
Parasolar
Etichetă cu instrucţiuni
Mânere de eliberare de pe
cărucior (4)

Clic!
(2)

Cârlig centură diagonală
Ajustor înălţime centuri
Orificiu adaptor cărucior
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3- Treceţi centura diagonală peste
partea albastră prin cârligul din
spatele scaunului (3).

Aşezarea copilului
(3)

4- Strângeţi centura de siguranţă în
3 puncte trăgând-o prin cârligele
centurii transversale şi prin cârligul
centurii diagonale până când este
strânsă bine (4).

(4)

• Pentru a aşeza copilul, puteţi plia
mânerul pentru transport în spatele
scăunelului în 2 poziţii, apăsând
simultan butoanele de eliberare a
mânerului (5).

(5)

• Amplasaţi centurile: Verificaţi dacă fantele centurile sunt la acelaşi
nivel cu umerii copilului (6).

(6)

5- Lăsaţi mânerul de transport în poziţie
de transport.
6- Dacă amplastţi scåunelul pe bancheta din spate al autovehiculului,
trebuie să împingeţi scaunul pasagerului din faţă în spate, astfel ât să
fie în contact cu scăunelul copilului. Dacă îl amplasaţi pe scaunul din
faţă, trebuie să împingeţi scaunul din faţă înainte astfel încât scăunelul
copilului să fie în contact cu bordul maşinii. Dacă acest lucru nu este
posibil, lăsaţi un spaţiu de cel puţin 25 cm între scăunelul copilului şi
spătarul scaunului din faţă sau bordul maşinii.

prea sus

prea jos

• Înălţimea centurilor poate fi ajustată
trăgând ajustorul înălţimii hamului în
afară şi deplasând ajustorul în sus
sau în jos (7).

corect

(7)

Scoaterea scăunelului iZi Go
1- Scoateţi centura diagonală din cârligul centurii diagonale din spate.
2- Eliberaţi centura din catarama maşinii şi scoateţi centura din cârligele
centurii transversale.
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1- Trageţi centurile în sus în timp ce
apăsaţi butonul ajustorului central (8).

(8)

5- Trageţi centura prin ajustorul central
în direcţia săgeţii verzi în sus/ înainte.
Continuaţi să trageţi până când
centura este confortabilă, însă bine
strânsă (12).

(12)

2- Deschideţi catarama hamului.
3- Puneţi centurile peste indicatorii
portocalii din părţile laterale ale
scăunelului pentru a le reţine în timp
ce aşezaţi copilul (9).

(9)

• Asiguraţi-vă că centurile hamului sunt întotdeauna blocate şi strânse
când copilul este în scăunel.

!

• Puteţi proteja copilul de soare, desfăşurând parasolarul.
• Pernă pentru bebeluş (13/14/15):
0-4 m

4-6 m
(13)

6m+
(14)

(15)

4- După ce aţi aşezat copilul, puneţi centurile peste umerii copilului şi
închideţi catarama: clic! (10/11).
(10)

(11)

clic!
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Utilizarea scăunelului iZi Go cu un cărucior
• iZi Go este compatibil cu o gamă variată de cărucioare. Pentru a
vedea lista completă, vizitaţi www.besafe.eu

Scoaterea din cărucior
1- Puneţi mânerul pentru transport în poziţia de transport.
2- Împingeţi dispozitivul de eliberare a căruciorului în sus pe ambele părţi
în timp ce ridicaţi scăunelul vertical din cărucior (18).

Montarea pe cărucior
1- Aliniaţi scaunul deasupra adaptorului căruciorului deasupra adaptorilor
căruciorului şi deplasaţi-o în jos, clic de două ori (16/17).

(16)

(18)

• Scoaterea din cărucior se poate realiza şi împingând mânerele de
eliberare împreună cu mânerul de transport spre faţa scăunelului (19).

clic!
clic!
(17)
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(19)
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Scoaterea şi reajustarea husei textile

Avertisment: Modalităţi greşite de utilizare

Scoaterea husei textile

• ESTE INTERZISĂ montarea scăunelului pe scaunul
pasagerului din faţă, dacă AIRBAG-ul este ACTIVAT
• A NU SE folosi scăunelul în autovehicul cu mânerul de
transport în poziţie coborâtă. Mânerul trebuie să fie în
poziţie de transport verticală în timp ce maşina rulează.
• Instalaţi numai cu centuri de siguranţă cu prindere în 3 puncte, aprobate
de Regulamentul UN/ECE Nr. 16 sau alte norme echivalente (21).

• Fiţi atenţi când scoateţi husa deoarece reajustarea acestuia se face la
fel dar în ordinea inversă.
• Scoateţi suportul pentru cap.
• Desfaceţi fermoarele. Nu scoateţi centurile din cârligele scăunelului.
• Scoateţi complet husa textilă trăgându-o încet de pe polistirenul
expandat.

!

Reajustarea husei textile
• Trageţi centurile prin orificiile husei şi închideţi fermoarele
• Trageţi catarama prin partea textilă a centurii dintre picioare
• Fixaţi husa pe toate părţile, punând-o cu atenţie între polistirenul
expandat şi scăunel.

Centură
diagonală

CORECT

Centură
transversală

(21)

GREŞIT

Instrucţiuni de întreţinere
• Husa textilă a scăunelului trebuie spălată conform instrucţiunilor pe
partea interioară a acestuia (20).
(20)
a se spăla cu culori similare

Instalare corectă
• Centura transversală prin cârligele centurii peste scăunel (22).
• Centura diagonală prin cârligul din spatele scăunelului
• Centura de siguranţă a maşinii strânsă.

• NU utilizaţi produse de curăţare agresive; acestea pot deteriora
materialul din care este construit scăunelul.
(22)
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Sfaturi importante

Garanţie

• NU încercaţi să demontaţi, să modificaţi sau să adăugaţi ceva la nicio
piesă a scăunelului. Garanţia expiră dacă se utilizează alte piese sau
accesorii decât cele originale.
• NU folosiţi niciun obiect, cum ar fi o pernă sau o haină, pentru a înălţa
scăunelul faţă de scaunul pentru pasageri din maşină. În caz de accident,
scăunelul nu vă va putea proteja copilul în mod corespunzător.
• Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat în scăunel.
• Aveţi grijă ca toţi pasagerii să cunoască modalitatea de eliberare a
copilului în caz de urgenţă.
• Scăunelul pentru copil trebuie fixat întotdeauna în vehicul, chiar dacă
rămâne neocupat.
• Aveţi grijă ca bagajele sau alte obiecte să fie fixate corespunzător.
Bagajele nefixate pot provoca vătămări grave copiilor şi adulţilor, în
cazul accidentelor.
• Nu utilizaţi niciodată scăunelul fără husa textilă. Husa textilă este
un element de siguranţă şi poate fi înlocuit numai cu o husă textilă
originală BeSafe.
• Sub învelişul textil utilizăm polistiren expandat. Nu apăsaţi polistirenul
expandat sau nu trageţi de el prea tare, căci l-aţi putea deteriora.
• Nu utilizaţi produse de curăţare agresive; acestea pot deteriora materialul
din care este construit scăunelul.
• BeSafe recomandă ca scăunelele pentru copii să nu fie cumpărate sau
vândute la mâna a doua.
• PĂSTRAŢI acest manual spre a-l folosi mai târziu pentru utilizarea şi
întreţinerea scăunelului.
• NU utilizaţi scăunelul o perioadă mai lungå de 5 ani. Din cauza învechirii,
calitatea materialului se poate modifica.
• NU aşezaţi scăunelul, acasă, pe o masă sau, la locul de muncă, pe un
birou, atâta timp cât copilul este aşezat în el.

• Toate produsele BeSafe sunt proiectate, fabricate şi testate cu grijă.
Toate scaunele auto BeSafe pentru copii sunt testate periodic, în afară
de testele de producţie normale, în laboratorul nostru de testare. Mai
mult, ele sunt testate de institute de testare independente.
• În cazul în care, într-o perioadă de 24 de luni de la data cumpărării,
acest produs va prezenta defecte de materiale sau de fabricaţie,
cu excepţia husei textile şi a centurilor, vă rugăm să-l returnaţi la
magazinul de unde l-aţi cumpărat.
• Garanţia este valabilă numai atunci când utilizaţi scăunelul în mod
corespunzător şi cu grijă. Vă rugăm să-l contactaţi pe dealerul
dumneavoastră. El va decide dacă scăunelul trebuie înapoiat
la producător pentru reparare. Nu se poate cere înlocuirea sau
returnarea. Repararea nu dă dreptul la extinderea garanţiei.
• Garanţia nu este valabilă: când nu există chitanţă, atunci când
defectele sunt produse din cauza utilizării incorecte şi neadecvate,
atunci când defectele sunt produse prin suprasolicitare, utilizare
neadecvată sau neglijenţă.

Sfaturi practice
Când scăunelul este montat în maşină, verificaţi toate zonele în care
acesta ar putea atinge interiorul maşinii. Recomandăm utilizarea în
acele locuri a unui înveliş textil protector (BeSafe), pentru a evita tăierea,
pătarea sau decolorarea interiorului maşinii, în special la maşinile cu
interior de piele sau lemn.
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Informaţii la punctele de vânzare
Aviz pentru instalarea Cu SPATELE CÂTRE
SENSUL DE MERS
• Acesta este un Sistem de Fixare a Copilului în Scaun universal. Este
aprobat de regulamentul nr. 44.04, o serie de amendamente pentru
utilizare generală în autovehicule prevăzute cu centuri de siguranţă
cu prindere în 3 puncte, aprobate de regulamentul UN/ECE nr. 16 sau
alte norme echivalente.
Următorul scăunel pentru maşină
• BeSafe oferă mai multe modele de scăunele pentru maşină, adecvate
la peste 9 kg. Pentru programul actualizat de scăunele pentru maşină,
vizitaţi www.besafe.eu
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