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Please feel free to contact us.
Britax Childcare Hong Kong Limited. 

You can also contact our china agent.

 Room 1804-08, 18 Floor,Nan Fung Commercial Centre,
19 Lam Lok Street, Kowloon Bay,Hong Kong

Max-inf (Ningbo) Baby Product Co.,Ltd.
No. 188, West Jinhui Road, Yinzhou District 
Ningbo, Zhejiang, China
Website: www.britax.cn
Hotline: 800-820-1513 (Mon-Fri, 9:00-17:00)
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1. Geschiktheid
De  is conform ECE R44/04 

goedgekeurd  als  autokinderzitje
 voor de leeftijdsgroepen I en II+III. 

Om uw kind optimaal te kunnen beschermen
ongeacht de leeftijd, is de  
uitgerust met twee gordelsystemen:

*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting

Kinderen met een lichaamsgewicht van 
minder dan 15 kg moeten in de 

 worden vastgezet met de 
vijfpuntsgordel van het kinderzitje . Wij 
raden het gebruik van vijfpuntsgordels 
aan tot uw kind een lichaamsgewicht van 
18 kg heeft bereikt.

De wordt met
 de driepuntsgordel van de auto vast 
ingebouwd.

Britax-
autokinderzitje

Controle en goedkeuring
 conform  

Groep Lichaams-
gewicht

I 9 t/m 18 kg

**GB=Chinese norm voor veiligheidsuitrusting

en GB  27887-2011 
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Kinderen met een lichaamsgewicht van 
meer dan 18 kg moeten in de 

 worden vastgezet met de 
driepuntsgordel van de auto .

De 
auto ingebouwd. Het zitje

 wordt simpelweg samen met uw kind
 met de driepuntsgordel van de auto
 vastgezet.

*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting

Britax-
autokinderzitje

Controle en goedkeuring
 conform  

Groep Lichaams-
gewicht

I 9 t/m 18 kg

**GB=Chinese norm voor veiligheidsuitrusting
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Goedkeuring

• Het autokinderzitje is ontworpen, gecontroleerd 
en goedgekeurd overeenkomstig de eisen in de 
Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen 
voor kinderen (ECE R 44/04). Het keurmerk E 
(in een rondje) en het goedkeuringsnummer 
bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker 
op het autokinderzitje).

• De goedkeuring vervalt zodra er wijzigingen in 
het autokinderzitje worden aangebracht. 
Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant 
worden uitgevoerd.

• De  mag uitsluitend ter 
bescherming van uw kind in de auto worden 
gebruikt. Het is niet geschikt om in huis als 
stoeltje of speelgoed te worden gebruikt

2. Gebruik in de auto

Gevaar! Als uw kind in het 
kinderzitje slechts met een 
tweepuntsgordel is vastgezet, 
kan het daardoor bij een ongeval zwaar 
gewond of zelfs gedood worden.

 EVOLUTION   PREMIUM
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Nooit in combinatie met een

tweepuntsgordel gebruiken!

Het autokinderzitje kan als volgt worden 

gebruikt:

(Houd u aan de in uw land geldende voorschriften.)

1) Het gebruik is alleen toegestaan op een achterwaarts gerichte 
zitplaats (bijv. bus, minibus) die ook voor het vervoer van 
volwassenen is toegestaan. Er mag op deze zitplaats geen 
airbag aanwezig zijn.

2) De gordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een 
vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is bijv. herkenbaar 
aan de omcirkelde "E", "e" op het controlelabel van de gordel.

3) Bij airbag voorin: passagiersstoel ver naar achteren 
schuiven, met inachtneming van de instructies in het 
handboek van uw auto.

4) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel 
aanwezig is.

in de rijrichting ja

tegen de rijrichting in nee 1)

met tweepuntsgordel nee 

met driepuntsgordel 2) ja

op de passagiersstoel ja 3)

op de achterbank aan de buitenkant ja

op de achterbank in het midden (met 
driepuntsgordel)

ja 4)
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Ter bescherming van alle passagiers

Bij een noodstop of een ongeval kunnen niet 
vastgezette voorwerpen of personen andere 
passagiers verwonden. Zorg er daarom altijd voor 
dat...

• de rugleuningen van de zitplaatsen zijn 
vastgezet (bijv. de neerklapbare rugleuning van 
de achterbank vastklikken);

• alle zware of scherpe voorwerpen in de auto 
(bijv. op de hoedenplank) zijn vastgezet; 

• alle personen in de auto de gordel om hebben;

• het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er 
geen kind word vervoerd.

Ter bescherming van uw auto

• Bepaalde autostoelbekledingen van gevoelig 
materiaal (bijv. velours, leer, etc) kunnen tekenen 
van slijtage gaan vertonen door gebruik van het 
autokinderzitje. 
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3. Belangrijke aanwijzingen

Ter bescherming van uw kind

• In principe geldt: Hoe beter de gordel op het 
lichaam van uw kind aansluit, hoe groter de 
veiligheid.

• Laat uw kind nooit zonder toezicht in het 
kinderzitje in de auto achter.

• Gebruik op de achterbank: Schuif de voorstoel 
zo ver naar voren dat de voeten van uw kind de 
rugleuning van de voorstoel niet raken 
(verwondingsgevaar).

• De metaal- en kunststofdelen van het kinderzitje 
worden heet in de zon.
Voorzichtig! Uw kind kan zich hieraan 
verbranden. Bescherm het kinderzitje, wanneer 
dit tijdelijk niet wordt gebruikt, tegen intensieve 
zonnestraling. 

• Laat uw kind alleen in- en uitstappen aan de 
zijde van het trottoir.

• Houd tijdens lange ritten regelmatig pauzes 
zodat u tegemoetkomt aan de bewegingsdrang 
van uw kind.
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4. Gebruik van het 
autokinderzitje voor 
kinderen met een 
lichaamsgewicht van 9 t/m 18 kg

4.1 De schoudergordels 
afstellen

Juist afgestelde schoudergordels 

zorgen voor een optimale ondersteuning van 

uw kind in het autokinderzitje.

De schoudergordels 2 moeten op schouderhoogte 
van het kind of iets daarboven lopen.

U kunt de hoogte van de schoudergordels als 

volgt op de lichaamsgrootte van uw kind afstellen:

�Maak de gordels zover mogelijk los (zie 4.5).

�Klik de gordelhoogteverstelling 1 uit de 

vergrendeling.

�Schuif de gordelhoogteverstelling op de juiste 

hoogte voor de schoudergordels en klik deze 
vast.
Let op! Let erop dat de hoofdsteunverstelling 
zich 8 in de onderste stand bevindt.
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4.2 De hellingshoek van het 
auto-kinderzitje instellen

U kunt het kinderzitje voor inbouw in de 

auto als volgt op twee hellingshoeken instellen:

Tip! Als de autogordel bij de inbouw te kort blijkt te 
zijn, kan het helpen het kinderzitje recht overeind te 
houden.

�Draai daarvoor het afstandsblokje 21 naar de 

gewenste plaats aan de voorzijde- of achterzijde.

• achter: voor rechtop zitten

• voor: voor comfortabel achterover leunen

4.3 Inbouw in de auto

U kunt het kinderzitje met de 

driepuntsgordel van de auto als volgt 

vastzetten:

�Plaats het kinderzitje in de rijrichting op de 

autostoel.

� Leid het schoudergedeelte 6 van de gordel 

tussen de hoofdsteun en het zijstuk 18 van 
de rugleuning.
Let op! Verdraai de gordel niet.
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� Leid het heupgedeelte 11 van de autogordel 

in de twee lichtrode gordelgeleiders 12.
Let op! Verdraai de gordel niet.

�Pak ongeveer 80 cm van het schoudergedeelte 

6 en het heupgedeelte 11 van de autogordel 
samen vast.
Let op! Verdraai de gordel niet.

� Leid de autogordel van voren door de eerste 

gordeldoorvoer 26 van de rugleuning.
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�Draai het kinderzitje iets van de autostoel af.

� Leid nu de autogordel van achteren door de 

tweede gordeldoorvoer 26 van de rugleuning.
Let op! Verdraai de gordel niet.

� Leid het schoudergedeelte 6 en het 

heupgedeelte 11 van de autogordel aan de kant 
van gordelslot 10 door de gordelgeleider 12.

�Klik de gespdelen in het gordelslot 10 vast. KLIK!

Plaats uw knie in het kinderzitje en trek 

de autogordel als volgt strak:

� Trek eerst aan het schoudergedeelte 6 van 

de autogordel onder aan het gordelslot om het 
heupgedeelte 11 aan te trekken. 
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�Houd het schoudergedeelte 6 van de autogordel 

onderaan vast en trek dan boven aan de 
gordeldoorvoer 26 het schoudergedeelte 6 naar 
voren om de losse gordel door te trekken. 

� Trek nu stevig boven aan het schoudergedeelte 6, 

van de autogordel om de hele autogordel aan te 

trekken.

Let op! Het gordelslot 10 mag in geen geval in de 

gordelgeleider 12 liggen. Indien dit wel het geval is, 

probeert u het kinderzitje op een andere zitplaats in 

de achteroverleunstand (zie 4.2) in te bouwen.

� Zorg ervoor dat het kinderzitje vast is ingebouwd. 

Trek anders de autogordel nogmaals strak. 

Tip! Trek het kinderzitje aan de gordel naar voren. 

Er mag niet of nauwelijks beweging zijn.
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4.4 Zo is het autokinderzitje 
juist ingebouwd

Controleer voor de veiligheid 

van uw kind of...

• het autokinderzitje vast in de auto is ingebouwd,

• de autogordel strak is gespannen en niet is 
verdraaid,

• het heupgedeelte 11 van de gordel door de twee 
lichtrode gordelgeleiders 12 loopt,

• het schoudergedeelte 6 van de autogordel aan 
de tegenover het gordelslot 10 liggende zijde 
tussen het zijstuk 18 en de hoofdsteun 3 loopt,

• de gespdelen en het slot 10 van de autogordel 
niet in de lichtrode gordelgeleiders 12 van het 
autokinderzitje liggen,
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• het heupgedeelte 11 en het schoudergedeelte 6 
van de autogordel door de gordeldoorvoeren 26 

van de rugleuning lopen.

4.5 De gordels losser maken

�Druk op de verstelknop 13 en trek de 

beide schoudergordels 2 tegelijkertijd 
naar voren.
Let op! Trek niet aan de schouderkussentjes 14.

S
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4.6 De gordel bij uw kind 
omdoen

�Maak de schoudergordels 2 wat losser.

(zie 4.5).

�Open het gordelslot 15 (druk op de rode knop). 

�Steek de gespdelen 16 in de 

bevestigingsrubbers 26.

�Plaats uw kind in het kinderzitje.

� Leid de schoudergordels 2 over de schouders 

van uw kind.
Let op! Verdraai de schoudergordels 2 niet en 
wissel deze ook niet om.

�Breng de beide gespdelen 16 bij elkaar...
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� ...en klik deze hoorbaar in het gordelslot 15 vast. 

KLIK!

� Trek de gordels aan tot deze strak om het 

lichaam van uw kind zitten (zie 4.7).
Voorzichtig! De heupgordels 25 moeten zo laag 
mogelijk over de liezen van uw kind lopen.

4.7 De gordel straktrekken

� Trek aan de verstelgordel 17 tot de gordels 

gelijkmatig en strak om het lichaam van uw kind 
zitten.
Let op! Trek de verstelgordel 17 indien mogelijk 
recht naar buiten en niet zijdelings of naar 
boven.

� Trek de schouderkussentjes 14 weer naar 

beneden.

� Trek aan de schoudergordels 2om ervoor te 

zorgen dat de heupgordels 25 zijn aangetrokken 
en de gordels gelijkmatig aansluiten.

� Trek nogmaals aan de verstelgordel 17 tot de 

gordels gelijkmatig en strak om het lichaam van 
uw kind zitten.
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 De gordels 
straktrekken met Click & Safe TM

� Trek aan de verstelgordel 17 tot u de 

gordelspanningsindicatie 32 duidelijk hoort 

klikken.

Tip! Trek de verstelgordel 17 indien mogelijk recht 

naar buiten en niet zijdelings of naar boven.
� Trek de schouderkussentjes 14 weer naar 

beneden.
� Trek aan de schoudergordels 2om ervoor te 

zorgen dat de heupgordels 25 zijn aangetrokken 
en de gordels gelijkmatig aansluiten.

� Trek nogmaals aan de verstelgordel 17 tot u een 
klik hoort.

4.8 Zo is uw kind goed beveiligd

Controleer voor de veiligheid van 

uw kind of...

• de gordels van het autokinderzitje nauwsluitend 
zitten zonder uw kind echter te beknellen,

• de schoudergordels 2 juist zijn afgesteld,

• de gordels niet zijn verdraaid,

• de gespdelen 16 in het gordelslot 15

 zijn vastgeklikt,

• de schouderkussentjes 14 vast tegen het 
lichaam aanliggen.

 EVOLUTION   PREMIUM
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5. Gebruik van het 
autokinderzitje voor 
kinderen met een 
lichaamsgewicht van 15 t/m 36 kg

5.1 Uitbouw van de vijfpuntsgordel

�Maak de gordels zover mogelijk los (zie 4.5).

�Schuif de gordelhoogteverstelling 1 helemaal 

naar boven (zie 4.1).

�Maak de schoudergordels 2 los van het 

verbindingsstuk 22.

�Klik het verbindingsstuk 22, onder aan de 

rugleuning 29 in de bevestiging 30.

�Schuif de gordellussen van de 

schouderkussentjes 14 van de overbrugging 28 

van de gordelhoogteverstelling 1 omlaag.

� Trek de schoudergordels 2 en de gordellussen 

van de schouderkussentjes 14 uit de 
gordelsleuven.

�Open de klittenbandsluiting van de 

gordelslothoes 23 en verwijder deze.
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�Maak de verstelgordel 17 los van de metalen 

plaat 19.

�Schuif de metalen plaat 19 waarmee het 

gordelslot 15 aan de zitkuip is bevestigd met 
de smalle kant door de gordelsleuf 20.

�Open het gordelslot 15.

�Schuif de gordels met de gespdelen 16 door 

de sleuven voor het heupgedeelte van de 
autogordel in de bekleding.

� Leid het gordelslot 15 onder de bekleding door 

naar het opbergvak 31 in de rugleuning 29.

�Schuif de verstelgordel 17 onder de bekleding.

�Bevestig de schouderkussentjes 14 en de 

schoudergordels 2 in de rubberen lussen 27 aan 
de gordeldoorvoeren 26. 
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5.2 Instelling van de hoogte van 
de hoofdsteun

Een goed afgestelde hoofdsteun 3 waarborgt 

de optimale positie van het schoudergedeelte van de 

gordel 6 en biedt uw kind de gewenste beveiliging en 

een heerlijk comfort. U kunt de hoogte van de 

hoofdsteun 3 in vijf standen vastklikken.

• De hoofdsteun 3 moet zo zijn afgesteld dat er 
tussen de schouders van uw kind en de 
hoofdsteun 3 nog twee vingers ruimte is.

U kunt de hoogte van de hoofdsteun 3 als volgt 

op de lichaamsgrootte van uw kind afstellen:

�Schuif de gordelhoogteverstelling 1 naar de 

bovenste stand (zie 4.1).

� Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen.

�Grijp in de achterzijde van de hoofdsteun 3 

en trek de hoofdsteunverstelling 8 naar boven. 
Nu is de hoofdsteun 3 ontgrendeld.

�U kunt nu de ontgrendelde hoofdsteun 3 

op de gewenste hoogte instellen.
Zodra u de verstelknop 8 loslaat, klikt 
de hoofdsteun 3 vast.
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Place the XP-PAD 33 on the side of the child safety seat 
closer to the vehicle door.
Guide the elastic holding strap of the XP-PAD 33 into the 
dark red belt holder 7 of the headrest 3 until it lies 
completely in the belt holder 7 and is not twisted.
* Please make sure XP-PAD is correctly positioned
Let your child sit in the child safety seat and place the 
XP-PAD 33 over the chest area of your child
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5.3 De hellingshoek van het 
autokinderzitje instellen

Zoals beschreven in 4.2, kunt u het 

kinderzitje op twee hellingshoeken 

instellen.

Voorzichtig! Voor kinderen die langer zijn 
dan 1,20 m mag 

 in de achteroverleunstand alleen met het
afstandsblokje 21 voor worden gebruikt.

5.4 De gordel bij uw kind 
omdoen

U kunt uw kind en het kinderzitje met 

de driepuntsgordel van de auto als 

volgt vastzetten:

1. Autogordel omdoen

�Plaats het kinderzitje op de autostoel.

Let op! Gebruik bij kinderen die langer 
dan 1,20 m zijn, het kinderzitje alleen in de 
achteroverleunstand met het afstandsblokje 
21 voor (zie 5.3).

 EVOLUTION   PREMIUM

� Leg de XP-PAD 33 aan de kant van de autodeur in het 
kinderzitje.
Leid de elastische band van de XP-PAD 33 in de 
donkerrode gordelhouder  van de hoofdsteun totdat 
deze volledig en niet gedraaid in de gordelhouder ligt.

�
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Pull out the vehicle belt and guide it in front of your
 childto the vehicle seat buckle 10.
Danger!：Ensure the vehicle belt is not twisted, as
otherwise the full protective effect of the retaining 
system is not ensured.
Engage the buckle tongue in the vehicle seat buckle
 10with a CLICK！
Open the Velcro fastener on the XP-PAD 33 and fold the 
top part of the XP-PAD 33 to the side
 Insert the diagonal belt 6 in the die nubby surface of the 
XP-PAD 33
Close the XP-PAD 33 again by folding the folded part 
back and closing the Velcro fastener.
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�

�

2. Autogordel door de rode gordelgeleiders 

van het kinderzitje leiden.
� Leid het schoudergedeelte 6 en het 

heupgedeelte 11 van de autogordel aan de kant 
van gordelslot 10 door de lichtrode 
gordelgeleider 12.
Let op! Het gordelslot 10 mag niet op 
de lichtrode gordelgeleider 12 liggen.

� Leid het heupgedeelte 11 van de gordel aan 

de andere zijde ook door de lichtrode 
gordelgeleider 12.
Let op! Het heupgedeelte van de gordel 11 moet 
aan beide zijden zo laag mogelijk over de liezen 
van uw kind lopen.

: XP-PAD 33 goed geïnstalleerd en gebruikt zijn,
Plaats uw kind in het kinderzitje en leg de XP-PAD 33 
over de borst van uw kind
Trek de autogordel lose n leid deze voor uw kind langs 
naar het gordelslot 10.

Verdraai de gordel niet.
Klik de gesp in het gordelslot 10 vast. KLIK!
Open de klittensluiting van de XP-PAD 33 en klap het 
bovenste deel van de XP-PAD 33 opzij.
Leg het schoudergedeelte 6 van de gordel in het 
geopende vlak van de XP-PAD 33 .
Sluit de XP-PAD 33 weer door het opengevouwen deel 
weer terug te vouwen en de klittensluiting te sluiten.

�

�

�

Let op!

Let op
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� Leid het schoudergedeelte 6 van de gordel in de 

donkerrode gordelhouder 7 van de hoofdsteun 3 
totdat deze zich volledig en niet verdraaid in 
gordelhouder 7 bevindt.

�Controleer of het schoudergedeelte 6 van de 

gordel over het sleutelbeen van uw kind loopt 
en niet vast tegen de hals ligt.
Tip! U kunt de hoogte van de hoofdsteun 3 
ook nog in de auto afstellen.

�Voorzichtig! Het schoudergedeelte 6 van 

de gordel moet schuin naar achteren lopen. 
Tip! U kunt de weg van de gordel met de 
instelbare gordelomleider van uw auto regelen.

� Let op! Het schoudergedeelte 6 van de gordel 

mag nooit naar voren naar de gordelomleider 
in de auto lopen. 
Tip! Probeer in dit geval een andere zitplaats 
op de achterbank.

� Trek de autogordel strak door aan het 

schoudergedeelte 6 te trekken.
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5.5 Zo is uw kind goed beveiligd

Controleer voor de veiligheid 

van uw kind of...

• het heupgedeelte 11 van de gordel aan 
beide zijden door de twee lichtrode 
gordelgeleiders 12 van het zitkussen loopt;

• het schoudergedeelte 6 van de gordel aan de 
kant van het gordelslot 10 ook door de lichtrode 
gordelgeleider 12 loopt;

• het schoudergedeelte 6 van de gordel door de 
donkerrode gordelhouder 7 van de hoofdsteun 3 
loopt;

• het schoudergedeelte 6 van de gordel schuin 
naar achteren loopt;

• de gordels goed strak zitten en niet zijn 
verdraaid;

• het gordelslot 10 niet op de lichtrode 
gordelgeleider 12 of de zitkuip ligt.
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6.  Instelling van 
de breedte van de rugleuning

Bij de  kunt u de breedte

 van

 

rugleuning 29 instellen.

�Schuif beide lichtgrijze breedteverstellers 24 aan 

de buitenzijde van het zijstuk 18 voorwaarts of 
achterwaarts naar de gewenste stand.

• achterwaarts: het zitje wordt breder

• voorwaarts: het zitje wordt smaller

7. Gebruik van de uitklapbare 
bekerhouder

Let op! Om letsel te voorkomen, dient 
u de opbergvakjes nooit te gebruiken voor...

• hete vloeistoffen

• scherpe of spitse voorwerpen 
(bijv. potloden)

• harde en zware voorwerpen 
(bijv. aluminium drinkflessen)

�Klap de bekerhouder 4 naar boven en buiten 

totdat deze vastklikt.

 EVOLUTION   PREMIUM
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8. Onderhoudshandleiding

Voor het behoud van de beschermende 

werking

• Bij ongevallen waarbij de botssnelheid hoger dan 
10 km/u is, kan het autokinderzitje beschadigd 
raken, hoewel de beschadigingen niet altijd 
zichtbaar hoeven te zijn.
In dergelijke gevallen moet het autokinderzitje 
worden vervangen. Voer het zitje volgens de 
geldende voorschriften af (zie 9).

• Controleer alle belangrijke onderdelen 
regelmatig op beschadiging.
Zorg ervoor dat de mechanische componenten 
vlekkeloos functioneren.

• Zorg ervoor dat het autokinderzitje niet tussen 
harde delen (portier, stoelrail, etc) klem komt 
te zitten en beschadigd raakt.

• Laat een autokinderzitje dat beschadigd is 
(bijv. als dit is gevallen) altijd door de fabrikant 
controleren.

• Smeer of olie nooit onderdelen van het 
kinderzitje.
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• Berg het kinderzitje zorgvuldig op als u deze niet 
gebruikt: Leg er geen zware dingen op. Sla het 
nooit op in de nabijheid van warmtebronnen of in 
direct zonlicht.

8.1 Het gordelslot onderhouden

Een goed werkend gordelslot is van wezenlijk 
belang voor de veiligheid. Problemen met de 
werking van het gordelslot zijn meestal het gevolg 
van verontreinigingen.

Problemen met de werking

• Als op de rode knop wordt gedrukt, komen 
de gespdelen slechts langzaam uit het slot.

• De gespdelen kunnen niet meer worden 
vastgeklikt (schieten weer los).

• Er is geen duidelijk klik hoorbaar als de 
gespdelen worden vastgeklikt.

• De gespdelen lopen bij het vastklikken aan 
(hiervoor is meer kracht dan gebruikelijk nodig).

• Het gordelslot kan alleen met grote 
krachtsinspanning worden geopend.
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Oplossing

Het gordelslot kan als volgt worden gereinigd zodat 
dit weer vlekkeloos functioneert:

1. Gordelslot uitbouwen (zie 5.1)

2. Gordelslot uitwassen

� Leg het gordelslot 15 minimaal 1 uur in warm 

water met een milde zeepoplossing. Spoel het 
slot vervolgens uit en laat dit goed drogen.

3. Bouw het gordelslot in.

�Schuif de metalen plaat 19 met de smalle kant 

van boven naar beneden door de gordelsleuf 20 
in de bekleding en door de zitkuip.
Trek hard aan het gordelslot 15 om de 
bevestiging te controleren.

�Bevestig de gordelslothoes 23.

Problemen met de werking

• De gespdelen 16 kunnen niet meer in het 
gordelslot 15 worden vastgeklikt.

Oplossing

�Druk op de rode knop om het gordelslot 15 

te ontgrendelen.
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8.2 Reiniging

Gebruik bij vervanging uitsluitend originele Britax-
bekleding. De bekleding is van wezenlijk belang 
voor de werking van het systeem. Vraag hiernaar 
bij de vakhandel.

Het autokinderzitje mag niet zonder 

bekleding worden gebruikt.

• De bekleding kan worden verwijderd en 
in de wasmachine worden gewassen met 
een fijnwasprogramma op 30°C en een 
fijnwasmiddel. Let op de aanwijzingen op het 
wasetiket van de bekleding. Als de bekleding 
op meer dan 30°C wordt gewassen, verkleurt 
de stof mogelijk. De bekleding mag niet worden 
gecentrifugeerd of in een elektrische wasdroger 
worden gedroogd (hierdoor kan de stof van 
de vulling losraken).

• De kunststofdelen kunnen met een 
zeepoplossing worden gereinigd. Gebruik geen 
bijtende middelen (zoals oplosmiddelen).

• De gordels kunnen met een lauwwarme 
zeepoplossing worden gereinigd.
Voorzichtig! De gespdelen 16 mogen nooit van 
de gordels worden losgemaakt.

• De kunststofdelen en de XP-PAD kunnen met zeep
worden gereinigd. Gebruik geen bijtende 
schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen)- 83 -
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• De schouderkussentjes 23 kunnen worden 
uitgebouwd en met een lauwwarme 
zeepoplossing worden gereinigd.
Voorzichtig! De schouderkussentjes 23 

verlagen de kans op verwondingen bij uw kind bij 
een ongeval. Gebruik het autokinderzitje 
uitsluitend met deze schouderkussentjes 14.

8.3 De bekleding verwijderen
�Maak de gordels los zoals beschreven (zie 5.1).
�Breng de hoofdsteun 3 helemaal omhoog.
�Maak de zoomranden en rubberen lussen onder 

de rand van het kinderzitje los.
�Verwijder de bekleding van de hoofdsteun 3.
�Maak aan de onderzijde van het zitje 

de rubberen lussen van de bekleding bij 
de bekerhouder 4 los.

� Trek de bekleding met de uitsparing over 
de hoofdsteun 3.

8.4
De bekleding verwijderen

�Maak de schoudergordels losser (zie 4.5).
�Open de klittenbandsluiting van de 

gordelslothoes 23 en verwijder deze.
�Maak de drukknopen 5 links en rechts op de 

bekleding van de rugleuning 29 en de 
hoofdsteun 3 los.

�Maak de zoomranden en rubberen lussen onder 
de rand van het kinderzitje los.

 EVOLUTION   PREMIUM
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�Verwijder de bekleding van de hoofdsteun 3.
� Trek het gordelslot 15 en de verstelgordel 17 

uit de bekleding.
�Maak aan de onderzijde van het zitje 

de rubberen lussen van de bekleding 
bij de bekerhouder 4 los.

� Trek de bekleding met de uitsparing over 
de hoofdsteun 3.

8.5 De bekleding bevestigen

�Ga gewoon in de omgekeerde volgorde zoals 

beschreven in 8.3/8.4 te werk.

�Voorzichtig! Zorg ervoor dat de gordels niet 

verdraaid zijn en wel op de juiste wijze in de 
gordelsleuven zijn gestoken. 

8.6 Inbouw van de gordels
�Schuif de metalen plaat 19 met de smalle kant 

van boven naar beneden door de gordelsleuf 20.
Voorzichtig! Trek hard aan het gordelslot 15 om 
de bevestiging te controleren.

� Trek de schoudergordels 2 met de gespdelen 16 

door de bekleding.

�Bevestig de gordelslothoes 23.

�Klik de gespdelen vast 16 in het gordelslot (zie 

5.4).
Voorzichtig! Verdraai de schoudergordels niet 
en wissel deze ook niet om.
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�Schuif de schouderkussentjes 14 over de 

schoudergordels 2.

�Schuif de hoofdsteunverstelling 8 naar de 

onderste stand (zie 5.2).

�Schuif de gordellussen van de 

schouderkussentjes 14 door de gordelsleuven.

�Schuif de gordellussen van de 

schouderkussentjes 14 op het verbindingsstuk 
28 van de gordelhoogteverstelling 21.

�Schuif de schoudergordels 2 in de gordelsleuven 

5 en de gordelhoogteverstelling 1.
Voorzichtig! Verdraai de schoudergordels niet 
en wissel deze ook niet om.

�Bevestig de schoudergordels 2 weer aan het 

verbindingsstuk 22.
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9. Instructies voor de afvoer

Houd u aan de in uw land geldende 

afvoervoorschriften.

10. 2 jaar garantie

Wij geven 2 jaar garantie op fabricage- en 

materiaalfouten in deze auto-/fietskinderzitjes. De 

garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. 

Bewaar om aanspraak op de garantie te kunnen 

maken de ingevulde garantiekaart, de door u 

ondertekende overdrachtscontrole en het 

aankoopbewijs gedurende de gehele garantieperiode.

Afvoer van de verpakking

Bij het oud papier

Afvoer van de afzonderlijke delen

Bekleding
Huisvuil, thermische 
verwerking

Kunststofdelen
Overeenkomstig de 
aanduiding op het deel in de 
daarvoor bestemde container

Metalen delen Container voor metaal

Slot en gespdelen Huisvuil
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Bij het indienen van een garantieclaim dient het 
garantiebewijs met het kinderzitje te worden 
meegestuurd. De garantie is alleen van toepassing 
op auto-/fietskinderzitjes waar juist mee is 
omgegaan en die in schone en goede staat worden 
teruggezonden.

Uitgesloten van garantie zijn:

• normale tekenen van slijtage en schade ten 
gevolge van overmatige belasting

• schade ten gevolge van onbedoeld of onjuist 
gebruik

Garantie of niet?

Stoffen: Al onze stoffen voldoen aan hoge eisen 
wat betreft de kleurbestendigheid tegen UV-
straling. Alle stoffen verbleken echter als deze aan 
UV-straling worden blootgesteld. Hierbij gaat het 
niet om materiaalfouten, maar om normale 
slijtageverschijnselen die van garantie zijn 
uitgesloten.
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Slot: Eventuele problemen met het gordelslot zijn 
meestal het gevolg van verontreinigingen die 
kunnen worden verwijderd door het slot met water 
te reinigen. Houd u zich hierbij aan de instructies in 
uw gebruiksaanwijzing.

Neem, als uw kinderzitje nog onder de garantie 
valt, onmiddellijk contact op met uw vakhandel. 
Hier wordt u met raad en daad terzijde gestaan. 
Bij de behandeling van garantieclaims worden 
productspecifieke afschrijvingsregels toegepast. 
Hiervoor verwijzen wij u naar de bij de vakhandel 
verkrijgbare algemene voorwaarden.

Gebruik, onderhoud en verzorging

Het auto-/fietskinderzitje moet overeenkomstig 
de gebruiksaanwijzing worden gebruikt en 
onderhouden. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat 
uitsluitend originele accessoires en onderdelen 
mogen worden gebruikt.
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11. Warranty Card / Transfer Check

Name: ________________________________________________

Address: ________________________________________________

Post Code: ________________________________________________

City/Town: ________________________________________________

Telephone No. 
(including area code): ________________________________________________

e-mail address: ________________________________________________

________________________________________________

The child seat: ________________________________________________

Article No.: ________________________________________________

Fabric colour 
(design): ________________________________________________

Accessories: ________________________________________________
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Transfer Check:

1. Completeness  examined / OK

2. Function test

- Seat adjustment mechanism  examined / OK

- Harness adjustment  examined / OK

3. Intactness

- Seat  examined / OK

- Fabrics  examined / OK

- Plastic parts  examined / OK

Date of purchase: ___________________________________ Retailer's stamp

Buyer (signature): ___________________________________

Retailer: ___________________________________

 I have checked the child car/bicycle seat and 
am sure that the seat was complete on delivery 
and that all functions are sound.

 I received adequate information on the product 
and its functions prior to purchase and have 
noted the care and maintenance instructions.
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11. Garantiekaart/overdrachtscontrole

Naam:
________________________________________________

Adres:
________________________________________________

Postcode:
________________________________________________

Plaats:
________________________________________________

Telefoon (incl. 
netnummer):

________________________________________________

E-mail:
________________________________________________

________________________________________________

Auto-/fietskinderzitje:
________________________________________________

Artikelnummer:
________________________________________________

Kleur stof (dessin):
________________________________________________

Accessoires:
________________________________________________
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Overdrachtscontrole:

1. Volledigheid � gecontroleerd / in orde

2. Controle van de werking

- Verstelmechanisme zitje � gecontroleerd / in orde

- Gordelverstelling � gecontroleerd / in orde

3. Controleren op beschadigingen

- Zitje controleren � gecontroleerd / in orde

- Stoffen delen controleren � gecontroleerd / in orde

- Kunststofdelen controleren � gecontroleerd / in orde

Datum van aankoop: ___________________________________

Stempel vakhandelKlant (handtekening): ___________________________________

Verkopers: ___________________________________

� Ik heb het auto-/fietskinderzitje gecontroleerd 
en mijzelf ervan overtuigd dat het zitje 
compleet en volledig functionerend aan mij is 
overgedragen.

� Ik heb voorafgaand aan de aankoop 
voldoende informatie over het product en de 
werking ervan gekregen en ben op de 
hoogte gesteld van de onderhouds- en 
verzorgingsvoorschriften.
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