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0-4 months
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4-6 months

> 65 cm
> 6 months

> 25 cm

Priročnik za 
uPorabo

Maks. teža 13 kg

Starost 0–12 m
UN regulation no. R129 

i-Size

Višina otroka 40 - 75 cm
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 ! Ključne informacije

 ! OPOZORILO (EN 12790-2009): 
uporaba sedeža kot ležalnika

 ! POMEMBNO! Shranite za 
poznejšo uporabo.

•	Sedeža NE SMETE namestiti na sprednji sovoznikov 
sedež v vozilu Z AKTIVIRANO ZRAČNO BLAZINO.

•	 iZi Go Modular lahko namestite v nasprotno smer 
vožnje na izi Modular i-Size osnovo ali v nasprotno smer vožnje s 
3-točkovnim pasom avtomobila, odobreno v skladu z UN / ECE 
No.16 ali drugimi enakovrednimi standardi.

•	 iZI Go modular je odobren za otroke višine 40 - 75cm, z maksimalno 
težo do 13 kg. 

•	Varnostni pasovi morajo biti vedno pripeti, ko otrok sedi v sedežu.
•	Pasovi morajo biti tesno napeti in nezasukani.
•	Blazinice varnostnih pasov vsebujejo magnete. Magneti lahko 

vplivajo na elektronske naprave, kot so srčni spodbujevalniki.
•	Zaščitite vsak del otrokovega telesa, ki je izpostavljen soncu.
•	Odstranite dodatno podporo za glavo na obeh straneh vzglavnika, 

ko je otrok starejši od 3 mesecev, ali če mu glava več ne prilega 
med dodatne podpore. Dodatna podpora za glavo se lahko odstrani 
odpiranjem samolepilnega ježka  na zadnji strani hrbtnega naslonjala. 

•	Odstranite otroško blazino (spodnji del), ko je otrok večji od 60 cm, 
ali starejši od 4 mesecev.

•	Odstranite otroško blazino (spodnji del) in blazino za telo (zgornji 
del), ko je otrok večji od 65 cm ali starejši od 6 mesecev.

•	Če pride do nesreče, morate sedež zamenjati. Čeprav ni videti 
poškodovan, pri morebitni naslednji nesreči mogoče ne bo 
zagotavljal tolikšne varnosti za otroka, kot bi jo moral.

•	Pazite, da se sedež ne zagozdi ter da ga ne preobremenite s 
prtljago, sedeži in/ali loputanjem z vrati.

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

•	Sedeža NE poskušajte razstavljati, spreminjati ali mu dodajati  
delov. Če boste uporabili neoriginalne dele ali dodatke, jamstvo ne 
bo veljavno.

•	Otroka v sedežu nikoli ne pustite brez nadzora.
•	Poskrbite, da vsi potniki vedo, kako je treba odvezati otroka v 

nujnem primeru.

•	Prepričajte se, da so prtljaga in ostali predmeti pravilno pritrjeni. 
Nezavarovana prtljaga v primeru nesreče lahko povzroči različne 
poškodbe otroka in odraslih.

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

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

•	BeSafe priporoča, da ne kupujte ali prodajajte rabljenih otroških 
sedežev.

•	SHRANITE ta priročnik za poznejšo uporabo.
•	NE uporabljajte sedeža dlje kot 7 let.Kakovost materiala se lahko 

spremeni zaradi staranja.

•	Nikoli ne puščajte otroka v sklopni zibelki brez nadzora.
•	Ni priporočljiv za otroke, ki že sedijo samostojno.
•	Sklopna zibelka ni namenjena spanju za daljše časovno obdobje.
•	Sklopno zibelko je nevarno postavljati na dvignjene površine, npr         

na mizo. 
•	Vedno uporabite sistem za zadrževanje.
•	Sklopna zibelka ne nadomešča otroško posteljico ali posteljo. Če vaš 

otrok mora spati, ga je treba dati v primerno posteljico ali posteljo.
•	Ne uporabljajte zibelko, če je katerikoli sestavni del zlomljen              

ali manjka.
•	Ne uporabljajte pribora ali nadomestnih delov, razen tistih, ki jih je 

proizvajalec odobril.
•	V primeru kakršnih koli dvomov se posvetujte s proizvajalcem ali 

prodajalcem sedeža.
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Zahvaljujemo se vam za izbiro BeSafe iZi Go Modular.
 ! Pomembno je, da PRED namestitvijo sedeža podrobno 

preberete ta priročnik. Nepravilna namestitev lahko ogrozi 
varnost vašega otroka.
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•	Ročica za prenašanje (1a)
•	Blazina za glavo (1b)
•	Zmanjševalec prostora za glavo (1c)
•	Gumba za sprostitev ročaja (2x) (1d)
•	Pritrdila ramenskega pasu (2x) (1e)
•	Zaponka za medenični del varnostnega pasu (2x) (1f)
•	Pomanjševalec sedeža (1g)
•	Pritrdilna priponka (1h)
•	Senčnik (1i)
•	Gumb za sprostitev iz vozička (4x) (1j)
•	Zaponka za ramenski del varnostnega pasu (1k)
•	Prilagojevalnik višine pasov (1l)
•	Ohišje adapterja za voziček (1m)

Priprava na namestitev

Namestitev sedeža na i-Size osnovo

Odstranitev sedeža s i-Size osnove

Namestitev z varnostnimi pasovi 

1. Preverite da so indikatorji na Isofix osnovi in podporni nogi zeleni. (2)
2. Sedež prilagodite na osnovi tako, da klikne in indikatorji na sprednji 

strani pokažejo zeleno. (3)
3. Ročaj za prenašanje pustite v položaju za prenašanje.
4. Kadar avtosedež nameščate v nasprotno smer vožnje na zadnji 

sedež avtomobila, če je mogoče, potisnite sprednji sedež popolnoma 
do avtosedeža, da se dotikajo.  Če ni možno približiti sprednji sedež 
do avtosedeža, potem potisnite naslon prednjega sedeža naprej, 
kolikor je le mogoče. (4)

5. Sedež je lahko opremljen z odstranljivim SIP+ ( side impact 
protection+ - zaščita pred stranskim udarcem+). Zaščito pred 
stranskim udarcem je treba uporabiti ko je sedež nameščen na 
sedeže, ki se nahajata tik ob vratih avtomobila. Ona se lahko vstavi 
med lupino sedeža in materiala, s katerim je sedež oblazinjen. Sedež 
ima integrirano stransko zaščito, ki je na zelo visoki ravni varnosti.  
Ta dodatna stranska zaščita povečuje varnost v bočnem trku. 
(Ne pri vseh modelih) Ne uporabljajte SIP + na sedežu, ko je 
prostor med sedežem in vrati avtomobila premajhen, kar lahko 
privede do situacije v kateri je sedež nepravilno nameščen na                         
sedežu avtomobila.

•	Sedež se lahko odstrani s pritiskom ročice na sprednji strani osnove.

1. Otroški sedež postavite na sedež vozila. Pazite, da je ročaj za 
prenašanje v položaju za prenašanje (5)

2. Speljite medenični del tritočkovnega varnostnega pasu preko 
modrih delov skozi zaponke za medenični del varnostnega pasu ter 
ga učvrstite s ‘klikom’ (6)

3. Ramenski del varnostnega pasu speljite preko modrega dela skozi 
zaponko za ramenski del varnostnega pasu na zadnjem delu školjke 
sedeža (7)

4. Povlecite tritočkovni varnostni pas skozi zaponke za medenični del 
varnostnega pasu ter zaponko za ramenski del varnostnega pasu in 
ga dobro napnite (8)

5. Ročaj za prenašanje pustite v položaju za prenašanje.

Namestitev otroka v avtosedež

Pomanjševalec sedeža

1. Namestite ramenske pasove: Preverite, da sta reži ramenskih pasov 
poravnani z otrokovimi rameni. (9)

2. Povlecite ramenska pasova gor, hkrati pa držite pritisnjen gumb 
osrednjega prilagojevalnika. (10)

3. Odpnite pritrdilno priponko. (11)
4. Višina naramnic in blazina za glavo se lahko prilagodijo s potegom 

ročaja za sprostitev navzgor na zadnji strani sedeža in potegom 
ročaja navzgor ali navzdol. (12)

5. Namestite varnostne pasove na označenih mestih na obeh straneh 
sedeža, na magnete, kako vas pasovi ne bi motili ko postavljate 
otroka v sedež.  (13)

6. Ko je otrok v želenem položaju, namestite ramenska pasova preko 
njegovih ramen in pripnite priponko: KLIK! (14)

7. Povlecite pas skozi osrednji prilagojevalnik, v smeri puščice, naprej in 
navzgor. Nadaljujte z vlečenjem, dokler pas ni trdno, vendar udobno, 
pripet. (15)

8. Otroka lahko pred soncem zaščitite tako, da izvlečete streho.

Otroška blazina nudi dodatno udobje za dojenčke. Kako otrok raste 
debelina otroške blazine se lahko prilagodi.

•	0–4 m (16)
•	4-6 m (17)
•	6 m + (18)
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Garancija
•	Če se v 24 mesecih od nakupa na izdelku pojavijo napake zaradi 

materiala ali izdelave, razen napak na prevleki ali pasovih, ga vrnite 
tja, kjer ste ga kupili.

•	Garancija je veljavna le, če sedež uporabljate pazljivo in kot je 
predpisano.  Prosimo, da se posvetujete s trgovcem, ki bo ocenil, ali 
je treba sedež vrniti proizvajalcu v popravilo. Zamenjave ali vračila 
ne morete zahtevati sami. Zaradi popravila se garancija ne podaljša.

•	Garancija poteče, če: pri uveljavljanju zahtevka ne priložite račun, 
če poškodbe nastanejo zaradi nepravilne in napačne uporabe, 
če okvare nastanejo zaradi grobega ravnanja, nepazljivosti ali 
malomarnosti.

•	Sedeža NE SMETE namestiti na sprednji sovoznikov 
sedež v vozilu Z AKTIVIRANO ZRAČNO BLAZINO.

•	Vedno morate uporabiti tudi podporno nogo. 
Prepričajte se, da je podporna noga popolnoma potisnjena navzdol.

•	Pred vožnjo se prepričajte, da so kazalci zeleni.

 ! Opozorilo: morebitna nepravilna uporaba

iZi Go lahko uporabljate na različnih vozičkih. Za celoten seznam  
obiščite www.besafe.com

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

Uporaba avtosedeža iZi Go z vozičkom

Namestitev na voziček

Odstranjevanje z vozička

Odstranjevanje in pritrjevanje prevleke

•	Poravnajte ohišje adapterja za voziček na sedežu in nastavke 
vozička ter pomaknite naravnost navzdol, klik (2x)! (19)

1. Ročaj za prenašanje premaknite v položaj za prenašanje.
2. Na obeh straneh potisnite gumb za sprostitev iz vozička navzgor, 

obenem pa navpično dvignite sedež vozička (20)
3. Sedež lahko z vozička sprostite s pritiskom gumba za sprostitev 

zraven ročaja za prenašanje na sprednjem delu (21)
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