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Ağırlık

Yaş

0-13 kg 0-12 m
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BeSafe iZi Go koltuğunu seçtiğiniz için
teşekkür ederiz

BeSafe çocuğunuzu hayatının bu ilk yıllarında özenle korumak için bu
koltuğu büyük bir dikkatle üretti.

!

Koltuğunuzu kurmadan ÖNCE bu kullanım kılavuzunu okumanız çok
önemlidir. Hatalı kurulum çocuğunuzu tehlikeye sokacaktır.
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Uyarı
Anakucağının iç mekan kullanımı

!

EN 12790-2009

• ÖNEMLİ UYARI ! İLERİKİ KULLANIMLAR İÇİN SAKLAYINIZ
• Çocuk her zaman gözetim altında olmalıdır.
• Çocuğunuz yardımsız oturmaya başladıktan sonra bu ürünü iç mekan
koltuğu olarak kullanmayın.
• Bu koltuk uzun süre uyuma amaçlı kullanıma yönelik değildir.
• Bu koltuğu yerden yüksekte kullanmak tehlikelidir.
• Koltuk içindeyken çocuğunuzu herzaman koltuk emniyet kemeri
ile bağlayın.
• Herhangi bir parçası kırık veya eksikse koltuğu kullanmayın.
2

Çok önemli bilgiler

!

• Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu
koltuğunda kullanılması YASAKTIR.
• iZi Go yalnızca arkaya dönük olarak, UN/ECE 16 Sayılı
Direktif veya eşdeğer standartlara göre onaylanmış 3
noktalı bir emniyet kemeriyle kullanılabilir.
• iZi Go +0 grubunda, 0-13 kg arası çocukların arkaya dönük olarak
kullanımına uygundur.
• iZi Go’da oturtuluğu süre boyunca, çocuğunuzun emniyet kemerlerinin
bağlı olduğundan emin olun. Bu durum taşırken ve puset ile kullanılırken
de geçerlidir.
• Koltuk kılıfında turuncu işaretli alanlarda mıknatıs bulunmaktadır.
Mıknatıslar kalp pili gibi elektronik cihazları etkileyebilir.
• Çocuğunuz 13 kg’ın üzerindeyse veya çocuğunuzun başının üst bölümü
koltuğun üzerindeyse veya omuz yüksekliği omuz askılarının en yüksek
konumunun üzerine çıkıyorsa 1. grup koltuğa geçiş yapmanız gerekir.
• Kaza geçiren araçtaki koltuk mutlaka değiştirilmelidir. Koltuk zarar
almamış gibi görünse de başka bir kaza yapmanız durumunda
çocuğunuzu gerektiği gibi korumayabilir.
• iZi Go’yu valizler, koltuklar ve/veya döner kapılar tarafında hasar
görmesinden koruyun.
• Her kullanımdan önce emniyet kemerlerinin hasar görmediğinden ve
katlanmadığından emin olun.
• Bebeğin omuzlarından geçen kemer sıkılığı, kemer ile omuz arasına
sizin 1 parmağınızdan fazlasının (1 cm) girmesine izin vermemelidir.
• Araç emniyet kemer tokasının düz olduğundan ve koltuk kemer
kancasının altında kaldığından emin olun. bkz s.13
• Şüphede kaldığınız durumlar için üreticiye veya bayinize başvurun.
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Kuruluma hazırlık

Arkaya dönük koltuğun kemer kurulumu

Önemli parçalar

• Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu
koltuğunda kullanılması YASAKTIR.
Taşıma kolu
Baş yastığı
Kol serbest bırakma düğmeleri (2x)
Omuz kemeri askıları (2x)
Emniyet kemer tokası
Bebek yastığı
Bel kemeri kancası (2x)
Bacak arası askısı
Kılıf
Kemer ayar kayışı

!

1- Koltuğu araç koltuğuna yerleştirin. Taşıma kolunun taşıma konumunda
olduğundan emin olun. (1).

(1)

2- 3 noktalı kemerin bel kemerini mavi parçalar üzerinden bel kemeri
kancalarının içinden geçirin ve koltuk kemerini bir ‘klik’ ile sabitleyin (2).
Tente
Talimat etiketi
Koltuğu pusetten
ayırma kolları (4x)

klik!

(2)

Omuz kemeri kayışı
Emniyet kemeri yükseklik ayarı
Puset adaptör yuvası
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3- Omuz kemerini, mavi parçalar
üzerinden koltuk iskeletinin arka
tarafındaki omuz kemeri yuvası
içinden geçirin (3).

Çocuğun yerleştirilmesi
(3)

4- 3 noktalı kemeri bel kemeri yuvaları
ve omuz kemeri yuvası içinden
çekerek kemeri gerçekten sıkı
bağlanıncaya kadar sıkın (4).

(4)

• Taşıma kolunu kol serbest bırakma
düğmelerine basarak geriye
aldıktan sonra çocuğunuzu rahatça
yerleştirebilirsiniz (5).

(5)

• Omuz kemerlerinin konumu: Omuz kemeri yuvalarının çocuğun
omuzlarıyla aynı hizada olduğunu kontrol edin (6).

(6)

5- Taşıma kolunu taşıma konumunda bırakın.
6- Araç arka koltuğuna yerleştirmiş olduğunuz çocuk koltuğunu güvenli
bir şekilde sabitleyebilmek için; araç ön koltuğunu arkaya doğru iterek,
çocuk koltuğunu araç ön ve arka koltuğu arasında sıkıştırın. Çocuk
koltuğunun ön koltukta kullanılması halinde, ön koltuğu çocuk koltuğu
torpido gözüyle temas edecek biçimde ileri itmelisiniz. Bu mümkün
değilse, çocuk koltuğu ile ön koltuğun arkalığı veya torpido gözü
arasında en fazla 25 cm mesafe bırakmalısınız.

iZi Go’nun sökülmesi

çok yüksek

çok alçak

• Omuz kemerlerinin yüksekliği, koltuk
kasası arkasındaki emniyet kemeri
yüksekliği ayarını dışarı çekerek ve
yukarı veya aşağı hareket ettirerek
ayarlanabilirsiniz (7).

doğru

(7)

1- Omuz kemerini arka taraftaki omuz kemeri yuvasından çıkarın.
2- Kemeri arabadaki tokadan çıkarın ve kemeri bel kemeri
yuvalarından çıkarın.
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1- Kemer ayar kayışı düğmesine
basarken omuz kemerlerini yukarı
çekin (8).

(8)

2- Emniyet kemer tokasını açın.

5- Emniyet kemeri askısını kemer ayarı
kayışından yeşil ok yönünde dümdüz
yukarı/ileri çekin. Emniyet kemeri rahat
ama sıkı oluncaya kadar çekmeye
devam edin (12).

(12)

• Çocuk koltuktayken emniyet kemerinin her zaman kilitli ve sıkılmış
olduğundan emin olun.

3- Çocuğu yerleştirirken, emniyet kemerini
açık tutmak için omuz kemerlerini
koltuğun yanlarındaki turuncu
işaretlerin üzerine yerleştirin (9).

!

(9)

• Çocuğunuzu tenteyi açarak güneşe karşı koruyabilirsiniz.
• Bebek yastığı (13/14/15):
0-4 m

4-6 m
(13)

6m+
(14)

(15)

4- Çocuk koltuğa oturtulduğuna omuz kemerlerini çocuğun omuzları üzerine
yerleştirin ve tokayı kapatın: klik! (10/11).
(10)

(11)

klik!
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iZi Go’nun bir pusetle kullanılması
• iZi Go çeşitli pusetlerle uyumludur. Tüm liste için www.besafe.eu
sitesini ziyaret edin.
Pusete montaj
1- Puset adaptör yuvasını pusetin adaptörleri üzerine hizalayıp dümdüz
aşağı hareket ettirin, klik (2x)! (16/17).

(16)

Pusetten çıkarma
1- Taşıma kolunu taşıma konumuna getirin.
2- Puset kilidini her iki taraftan yukarı iterek koltuğu dikey olarak pusetten
kaldırın (18).

(18)

• Taşıma kolunun yanındaki kilit kolları, koltuğun önüne doğru itilerek
de pusetten çıkarılabilir (19).

klik!
klik!
(17)
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(19)
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Kılıfın çıkarılması ve tekrar takılması

Dikkat: olası hatalı kullanım

Kılıfın çıkarılması

• Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu
koltuğunda kullanılması YASAKTIR.
• Koltuğu araçta taşıma kolu aşağı konumdayken
KULLANMAYIN. Kol, sürüş sırasında dikey taşıma
konumunda olmalıdır.
• Sadece 3 noktalı, UN/ECE 16 Sayılı Direktife veya eşdeğer standartlara
göre onaylanmış araba emniyet kemerleriyle kullanın (21).

• Kılıfın çıkarılışına dikkat edin, çünkü kılıf ters işlemlerle takılır.
• Baş yastığını ve destek yastığını çıkarın.
• Fermuarları açın. Emniyet kemeri askılarını koltuktaki kancalardan
çıkarmayın.
• Kılıfın tamamını köpükten dikkatli çekerek çıkarın.
Kılıfın tekrar takılması
• Emniyet kemeri askılarını kılıftaki kemer boşluklarından geçirip
fermuarları kapatın.
• Tokayı bacak arası kayış kılıfının içinden çekin ve kemer ayar kayışı
deliğini kemer ayar kayışının üzerine çekin.
• Kılıfı köpükle koltuk kasası arasına yerleştirerek her yönden sabitleyin.

Omuz
kemeri

EVET
Bel
kemeri

HAYIR

!

(21)

Temizleme talimatları
• Koltuğun kılıfı, kılıfın içindeki talimatlara göre yıkanmalıdır (20).
(20)
benzer renklerle yıkayın

• Aşındırıcı temizlik ürünleri KULLANMAYIN; bunlar koltuk malzemesine
zarar verebilir.

Doğru kurulum
• Bel kemeri koltuk üzerindeki bel kemeri kancalarının içinden (22).
• Omuz kemeri koltuğun arkasındaki omuz kemeri kancasının içinden.
• Koltuk kemeri sabitlenmiş.

(22)
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Önemli tavsiyeler

Garanti

• Koltuğun herhangi bir parçasını sökmeye, üzerinde değişiklik yapmaya
veya ekleme yapmaya ÇALIŞMAYINIZ. Orijinal olmayan parçalar veya
aksesuarlar kullanılırsa garanti geçerliliğini kaybedecektir.
• Çocuk koltuğunun seviyesini aracın yolcu koltuğundayken yükseltmek
için yastık gibi herhangi bir nesne KULLANMAYINIZ. Aksi takdirde, kaza
durumunda koltuk çocuğunuzu doğru şekilde koruyamayacaktır.
• Çocuğunuzu asla koltukta gözetimsiz bırakmayınız.
• Bütün yolcuların acil durumlarda çocuğunuzun koltuktan nasıl
çıkartılacağını bildiğinden emin olunuz.
• Boş çocuk koltuğu araç içerisinde daima emniyet kemeriyle bağlı
tutulmalıdır.
• Valizlerin veya diğer nesnelerin gerektiği gibi emniyete alındığından
emin olunuz. Emniyete alınmamış valizler kaza durumunda çocuklara ve
yetişkinlere ciddi zarar verebilir.
• Koltuğu kılıfsız asla kullanmayınız. Kılıf bir güvenlik özelliğidir ve yalnızca
başka bir orijinal BeSafe kılıfıyla değiştirilebilir.
• Kılıfın altında EPS köpüğü kullanmaktayız. Köpüğe zarar
verebileceğinden, köpüğü aşırı güç kullanarak itmeyiniz veya çekmeyiniz.
• Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayınız; bu maddeler koltuğun ana
malzemesine zarar verebilir.
• BeSafe çocuk koltuklarının ikinci el satılmamasını veya satın
alınmamasını önerir.
• Bu kullanım kılavuzunu koltukla birlikte daha sonraki kullanımlar için
SAKLAYINIZ.
• Koltuğu 5 yıldan uzun süre kullanmayınız. Eskime sebebiyle
malzemelerin kalitesi değişebilir.
• Çocuğunuz içindeyken koltuğu evde masa veya tezgah üzerinde
KULLANMAYINIZ.

• Tüm BeSafe ürünleri dikkatlice tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir.
BeSafe çocuk koltuklarımızın tamamı sürekli üretimimizin yanısıra test
laboratuarımızda düzenli olarak test edilmektedir. Ayrıca bağımsız test
enstitüleri tarafından da testlere tabi tutulmaktadır.
• Bu ürün, kılıflar ve emniyet kemeri askıları haricinde, malzeme veya
üretim hatası nedeniyle satın alındıktan sonraki 24 ay içerisinde
arızalanırsa lütfen ilk satın aldığınız yere iade ediniz.
• Garanti, koltuğun yalnızca gerektiği gibi ve dikkatle kullanılması
durumunda geçerli olacaktır. Lütfen satıcınızla görüşünüz, koltuğun
tamir için üreticiye iade edilip edilmeyeceğine satıcı karar verecektir.
Yenileme veya iade talep edilemez. Koltuğun tamir edilmesi durumunda
garanti uzatılmaz.
• Garanti şu durumlarda geçersiz olur: satış fişi olmadığında; hatalar
yanlış ve uygunsuz kullanımdan kaynaklandığında; hatalar istismar, hor
ve yanlış kullanma veya ihmalkarlık sebebiyle oluştuğunda.

Satış noktası bilgisi
ARKAYA DÖNÜK kurulum ile ilgili uyarı
• Bu sistem evrensel bir Çocuk Sabitleme Sistemidir. UN/ECE 16 Sayılı
Direktife veya diğer eşdeğer standartlara göre onaylanmış 3 noktalı
araba emniyet kemeriyle donatılmış araçlarda genel kullanım için bir
dizi değişiklikle 44.04 sayılı direktife göre onaylanmıştır.
Sonraki araba koltuğu
• BeSafe 9 kg’dan itibaren çeşitli gruplarda araba koltukları sunar.
Güncel araba koltuğu programı için: www.besafe.eu

Pratik tavsiye
Çocuk koltuğu araç içerisine monte edildiğinde çocuk koltuğunun temas
edebileceği tüm bölgeleri kontrol ediniz. Aracın ,özellikle deri ve ahşap
iç kısmında kesik, iz oluşumu ve renk solmalarının önüne geçmek için
özellikle bu alanlarda (BeSafe) koruma kılıfı kullanılmasını öneririz.
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