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Όμαδα ΒαρΌς ηλικια

EγχειριδιΌ χειριςμΌύ
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ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe iZi Comfort. 

περιεχόμενα

ςημαντικές πληροφορίες
• Η BeSafe έχει δημιουργήσει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα, ώστε 

να προστατεύεται το παιδί σας κατά την επόμενη φάση της ζωής του/της.
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• ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να τοποθετήσετε το κάθισμα σε 
μπροστινό κάθισμα ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ.

• Το iZi Comfort μπορεί να εγκατασταθεί μόνο με όψη προς τα 
εμπρός με μια ζώνη αυτοκινήτου 3 σημείων, εγκεκριμένη για 
τον κανονισμό UN/ECE με Αρ. 16 ή για άλλα αντίστοιχα πρότυπα.

• Το iZi Comfort έχει εγκριθεί στην ομάδα 1, με όψη προς τα εμπρός για 
9-18 κιλά.

• Οι ιμάντες πρόσδεσης πρέπει να είναι πάντα κλειδωμένοι όταν το παιδί 
βρίσκεται στο κάθισμα. 

• Οι ιμάντες πρόσδεσης πρέπει να είναι σφιγμένοι χωρίς χαλαρότητα και να 
μην έχουν συστραφεί.

• Το κάλυμμα καθίσματος περιέχει μαγνήτες στις περιοχές με τις πορτοκαλί 
ενδείξεις. Οι μαγνήτες μπορεί να επηρεάσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
όπως για παράδειγμα βηματοδότες.

• Εάν το παιδί ζυγίζει πάνω από 18 κιλά ή το ύψος του ώμου αναπτύσσεται 
πάνω από την υψηλότερη θέση των ιμάντων ώμου, πρέπει να αλλάξετε σε 
κάθισμα της ομάδας 2/3 για το παιδί .

• Μετά από ένα ατύχημα, το κάθισμα πρέπει να αντικατασταθεί. Παρότι 
μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχει ζημιά, εάν συνέβαινε ένα άλλο ατύχημα, 
το κάθισμα μπορεί να μην προσέφερε την απαιτούμενη προστασία στο 
παιδί σας. 

• Αποτρέψτε το κάθισμα να εγκλωβιστεί ή να καταπλακωθεί από 
αποσκευές, καθίσματα και/ή βροντοχτυπημένες πόρτες.

• Πριν από κάθε χρήση, βεβεαιωθείτε ότι οι ζώνες του καθίσματος δεν 
έχουν φθαρεί ή διπλωθεί.

• Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες έχουν σφιχτεί τόσο ώστε να μη χωρά παρά μόνο 
ένα δάχτυλο μεταξύ της ζώνης και του μωρού (1εκ).

• Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του συστήματος 
συγκράτησης ή το λιανέμπορο.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού ΠΡΟΤΟΥ 
εγκαταστήσετε το κάθισμά σας. Μια εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο το παιδί σας.



4 5

(2)

προετοιμασία για την εγκατάσταση εγκατάσταση ζώνης με όψη προς τα εμπρός
Βασικά τμήματα ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να τοποθετήσετε το κάθισμα σε μπροστινό 

κάθισμα ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ.

Όταν τοποθετείτε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, πιέστε το 
μπροστινό κάθισμα όσο πιο μπροστά γίνεται.
Όταν τοποθετείτε στο μπροστινό κάθισμα του αυτοκινήτου, τότε 
ρυθμίστε την πλάτη σε μία όρθια θέση.

1-

2-

3-

4-

Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο 
κάθισμα του αυτοκινήτου. Απασφαλίστε τις 
συσφίξεις ζώνης (1).

Απελευθερώστε τη λαβή 
απελευθέρωσης στο πίσω μέρος του 
προσκέφαλου και πιέστε το προς τα 
κάτω ενώ το κρατάτε όρθιο (2).

Τραβήξτε τον ιμάντα ισχίου γύρω από 
την κάτω βάση του καθίσματος και 
κουμπώστε τον ιμάντα αυτοκινήτου 
στον κρίκο (3). 

Αποδέσμευση λαβής προσκέφαλου
Σύσφιξη ζώνης (2x)
Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο

Ιμάντες πρόσδεσης ώμου
Θηλυκωτήρι πρόσδεσης

Κεντρικός ρυθμιστής
Εντατήρας ζώνης

Κουμπί κλίσης (2x)

!

(1)

(3)

κλικ!
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Τοποθετήστε τον ιμάντα ώμου διαμέσου των 
σφιγκτήρων ιμάντα. Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας  
δεν έχει συστραφεί (4).

Ωθήστε το κάθισμα καλά μέσα στο 
κάθισμα αυτοκινήτου.  

Η σφιχτή εγκατάσταση είναι πολύ 
σημαντική για καθίσματα με όψη προς 
τα εμπρός. Τεντώστε τους ιμάντες ως 
ακολούθως: Τραβήξτε τον ιμάντα ώμου 
προς τα επάνω (Α). Κρατάτε γερά στον 
ιμάντα ώμου στο μέρος καθίσματος Β. 
Κλείστε τον σφιγκτήρα στην εσωτερική 
πλευρά C. Τραβήξτε το άνω μέρος ιμάντα 
στην πλευρά της θύρας και κλείστε τον 
σφιγκτήρα D (4).

απομάκρυνση του καθίσματος

τοποθέτηση του παιδιού

Εάν το κάθισμα είναι τοποθετημένο στο πίσω κάθισμα του 
αυτοκινήτου, πιέστε το μπροστινό κάθισμα του οχήματος όσο πιο 
μπροστά γίνεται.

Χαλαρώστε την τάνυση στη ζώνη αυτοκινήτου απελευθερώνοντας τον 
τανυτήρα ιμάντα.

Απασφαλίστε τις συσφίξεις ιμάντα και ξεκλειδώστε τη ζώνη αυτοκινήτου.
Αφαιρέστε τη ζώνη αυτοκινήτου και το κάθισμα από το όχημα.

Τοποθετήστε τους ιμάντες ώμου: Ελέγξατε εάν οι 
οπές ιμάντα ώμου είναι στο ίδιο επίπεδο με τους 
ώμους του παιδιού (6). 

Πολύ 
ψηλά

Πολύ 
χαμηλά

Σωστό

Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη αυτοκινήτου 3 σημείων είναι όσο πιο σφιχτή 
γίνεται. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν η ζώνη αυτοκινήτου δεν 
είναι σφιχτή.

Τραβήξτε τον τανυτήρα ιμάντα 
στη κατεύθυνση του βέλους 
για να τεντώσετε τη ζώνη 
αυτοκινήτου 3 σημείων (5).

Πιέστε το προσκέφαλο στη σωστή θέση (ανατρέξτε στην «Τοποθέτηση 
του παιδιού» στη σελίδα 7). Τώρα το κάθισμα είναι έτοιμο για χρήση.

5-

6-

7-

8-

9-

10-

2-

1-

3-

4-

1-

(4)A

C D

B

(5)

(6)

(7)

Το ύψος των ιμάντων ώμου και 
το προσκέφαλο μπορούν να 
ρυθμιστούν απελευθερώνοντας τη 
λαβή αποδέσμευσης στο πίσω μέρος 
του προσκέφαλου και τραβώντας το 
προσκέφαλο επάνω ή κάτω ενώ το 
κρατάτε όρθιο (7). 

2-

7
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Τοποθετήστε τους ιμάντες ώμου 
πάνω από την πορτοκαλί σήμανση 
πλευρικά του καθίσματος για να 
κρατήσετε την πρόσδεση ανοικτή 
ενώ τοποθετείτε το παιδί (9).

Όταν έχει τοποθετηθεί το παιδί, 
τοποθετήστε τους ιμάντες ώμου πάνω 
από τους ώμους του παιδιού και 
κλείστε το θηλυκωτήρι:  ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ 
ΕΝΑΣ ΗΧΟΣ ΚΛΙΚ! (10)

5-

6-

(9)

(10)

Ανοίξτε το θηλυκωτήρι πρόσδεσης.

Τοποθετήστε τον ιμάντα πρόσδεσης 
διαμέσου του κεντρικού ρυθμιστή στην 
κατεύθυνση του πράσινου βέλους ίσια 
προς τα επάνω/ εμπρός. Συνεχίστε να 
τραβάτε έως ότου η πρόσδεση θα είναι 
άνετη αλλά σταθερή (11).

Βεβαιώνεστε ότι οι ιμάντες πρόσδεσης πρέπει να είναι πάντα κλειδωμένοι 
και σφιγμένοι όταν το παιδί βρίσκεται στο κάθισμα.

Θέση ύπνου

!

Τραβήξτε τους ιμάντες ώμου προς τα 
επάνω ενώ πιέζετε το κουμπί στον 
κεντρικό ρυθμιστή (8).

• Το κάθισμα μπορεί να πάρει 4 
θέσεις κλίσης.

• Στρέφοντας το κουμπί κλίσης, 
το κάθισμα μπορεί να τεθεί σε 
άλλη θέση (12).

3-

4-

7-
(8) (11)

(12)
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αφαίρεση του καλύμματος: 
περίπτωση 1

Δίδετε προσοχή όταν αφαιρείτε το 
κάλυμμα γιατί η τοποθέτηση του γίνεται 
με τον αντίθετο τρόπο. 

Το κάλυμμα του προσκέφαλου 
μπορεί να αφαιρεθεί ξεχωριστά, 
αποσυνδέοντας τα άγκιστρα από την 
πίσω πλευρά και τραβώντας το ύφασμα 
από μπροστά.

Αρχίστε να σηκώνετε το χαμηλότερο 
μέρος καθίσματος (15).

1-

3-

2-

απομάκρυνση και επανατοποθέτηση του 
καλύμματος
• Υπάρχουν 2 εκδόσεις υφασμάτινου 

καλύμματος. Εάν υπάρχουν 
τετράγωνα σκρατς (βλέπε πράσινα 
βέλη (13/14)), ακολουθείστε τα 
βήματα της περίπτωσης 1. Εάν 
δεν υπάρχουν τετράγωνα σκρατς 
πηγαίνετε στην περίπτωση 2.

Τοποθετήστε το άνω μέρος και μετά τα μέρη των ώμων.  Τοποθετήστε το 
μέρος καθίσματος και φέρτε το κάλυμμα καθίσματος κάτω από τα πίσω 
μέρη των πλευρικών τοιχωμάτων. 

Τραβήξτε το προσκέφαλο στην υψηλότερη θέση. Τοποθετήστε το κάλυμμα 
του προσκέφαλου και συνδέστε τα άγκιστρα στην πίσω πλευρά. Τραβήξτε 
τους ιμάντες πρόσδεσης διαμέσου των οπών. Συνδέστε το χαλαρωμένο 
κάτω μέρος του υφάσματος προσκέφαλου με το πλαστικό μέρος κάτω από 
το προσκέφαλο. 
Τραβήξτε τους ιμάντες πρόσδεσης διαμέσου του ανοίγματος του καλύμματος 
καθίσματος και ασφαλίστε το θηλυκωτήρι πρόσδεσης. Τραβήξτε τον ιμάντα 
διακλάδωσης διαμέσου του ανοίγματος του μέρους καθίσματος. 

3-

1-

2-

(13)

(14)

(15)

επανατοποθέτηση του 
καλύμματος

• Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες πρόσδεσης είναι σταθεροποιημένοι με το 
σωστό τρόπο, αφότου έχετε τοποθετήσει το κάλυμμα.

!

αφαίρεση του καλύμματος: περίπτωση 2
Δίδετε προσοχή όταν αφαιρείτε το 
κάλυμμα γιατί η τοποθέτηση του 
γίνεται με τον αντίθετο τρόπο. 

Το κάλυμμα του προσκέφαλου μπορεί να αφαιρεθεί ξεχωριστά, 
αποσυνδέοντας τα άγκιστρα από την πίσω πλευρά και τραβώντας το 
ύφασμα από μπροστά.

1-

2-

3-

(16)

επανατοποθέτηση του καλύμματος. 

Τραβήξτε τους ιμάντες πρόσδεσης διαμέσου του ανοίγματος του 
καλύμματος καθίσματος και ασφαλίστε το θηλυκωτήρι πρόσδεσης. 
Τραβήξτε τον ιμάντα διακλάδωσης διαμέσου του ανοίγματος του 
μέρους καθίσματος. 
Τραβήξτε τους βρόγχους των ιμάντων πρόσδεσης από το κάτω μέρος 
του τμήματος καθίσματος  διαμέσου των ανοιγμάτων στα άγκιστρα 
στο κάτω μέρος του καθίσματος.  Αγκιστρώστε και τους δύο ιμάντες 
πρόσδεσης στα άγκιστρα μεταλλικού ιμάντα και τραβήξτε τους 
ιμάντες σταθερά για να εξασφαλίσετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά. 

Τραβήξτε το προσκέφαλο στην υψηλότερη θέση. Τοποθετήστε το 
κάλυμμα του προσκέφαλου και συνδέστε τα άγκιστρα στην πίσω 
πλευρά. Τραβήξτε τους ιμάντες πρόσδεσης διαμέσου των οπών. 
Συνδέστε το χαλαρωμένο κάτω μέρος του υφάσματος προσκέφαλου 
με το πλαστικό μέρος κάτω από το προσκέφαλο. 

2-

3-

1-

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα 
καθίσματος, οι ιμάντες 
πρόσδεσης πρέπει να 
αφαιρεθούν και από τις δύο 
πλευρές. Βλέπε τον κόκκινο 
κύκλο. Αρχίστε να σηκώνετε το 
χαμηλότερο μέρος καθίσματος και 
ξεσφίξτε και τους δύο ιμάντες πρόσδεσης από 
τα μεταλλικά άγκιστρα ιμάντα (16).
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προειδοποίηση: πιθανή εσφαλμένη χρήση

ςημαντικές  συμβουλές

• ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να τοποθετήσετε το κάθισμα σε 
μπροστινό κάθισμα ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ.

• Εγκαθιστάτε μόνο με ζώνες αυτοκινήτων 3 σημείων, 
εγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό UN/ECE με Αρ. 16 
ή για άλλα αντίστοιχα πρότυπα (18).

!

OK
Όχι

Ιμάντας 
ώμου Ιμάντας 

γοφού

!
Όδηγίες καθαρισμού
• Το κάλυμμα του καθίσματος πρέπει να καθαρίζεται σύμφωνα με τις 

οδηγίες στο εσωτερικό του (17).

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μέσα καθαρισμού. Αυτά μπορεί να 
βλάψουν το υλικό κατασκευής του καθίσματος.

(18)

Πλένετε με παρόμοια 
χρώματα

(17)

• ΜΗΝ προσπαθείτε να αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή προσθέτετε 
οποιοδήποτε εξάρτημα στο κάθισμα. Η εγγύηση θα λήξει εάν δεν 
χρησιμοποιηθούν γνήσια εξαρτήματα ή αξεσουάρ.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε κάποιο αντικείμενο όπως μαλακή επένδυση για να 
ανυψώσετε το παιδικό κάθισμα από το κάθισμα του αυτοκινήτου. Σε 
περίπτωση ατυχήματος το κάθισμα δε θα είναι ικανό να προστατέψει το 
παιδί σας με το σωστό τρόπο.

• Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση στο κάθισμα.
• Βεβαιώνεστε ότι όλοι οι επιβαίνοντες έχουν ενημερωθεί για το πώς θα 

απελευθερώσουν το παιδί σε περίπτωση κινδύνου.    
• Ένα μη κατειλημμένο παιδικό κάθισμα πρέπει να είναι πάντα 

ασφαλισμένο στο αυτοκίνητο.
• Βεβαιώνεστε ότι οι αποσκευές και άλλα αντικείμενα είναι 

σωστά ασφαλισμένα. Μη ασφαλισμένες αποσκευές μπορεί να 
προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς σε παιδιά και ενήλικες σε                    
περίπτωση ατυχήματος.   

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το κάθισμα χωρίς το κάλυμμα. Το κάλυμμα είναι 
ένα χαρακτηριστικό ασφάλειας και μπορεί να αντικαθίσταται μόνο από 
ένα γνήσιο κάλυμμα BeSafe. 

• Κάτω από το κάλυμμα χρησιμοποιούμε αφρώδες υλικό διογκωμένης 
πολυστερίνης (EPS). Μην πιέζετε ή τραβάτε πολύ δυνατά έναντι του 
αφρώδους υλικού, γιατί μπορεί να το καταστρέψετε.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μέσα καθαρισμού. Αυτά μπορεί να 
βλάψουν το υλικό κατασκευής του καθίσματος.

• Η BeSafe συνιστά τα παιδικά καθίσματα να μην πωλούνται ή αγοράζονται 
από δεύτερο χέρι. 

• ΦΥΛΑΤΕ αυτό το εγχειρίδιο για την περαιτέρω χρήση μαζί με το κάθισμα. 
• ΜΗ χρησιμοποιείτε το κάθισμα για περισσότερο από 5 χρόνια. Λόγω 

παλαίωσης μπορεί να αλλάξει η ποιότητα του υλικού. 
• ΜΗ χρησιμοποιείτε στο σπίτι. Δεν έχει σχεδιαστεί για την οικιακή χρήση 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ένα αυτοκίνητο.
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χρήσιμη συμβουλή
Όταν το παιδικό κάθισμα τοποθετείται στο αυτοκίνητο ελέγξατε όλα τα 
σημεία στα οποία το παιδικό κάθισμα μπορεί να αγγίξει το εσωτερικό. Σας 
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα BeSafe σε 
αυτά τα σημεία για να αποφύγετε κοπές, σημάδια ή αποχρωματισμό στο 
εσωτερικό του οχήματος ειδικά σε αυτοκίνητα τα οποία έχουν εσωτερικό 
από ξύλο ή δέρμα.

εγγύηση 
• Όλα τα προϊόντα  BeSafe έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί 

με προσοχή. Όλα τα παιδικά καθίσματα BeSafe ελέγχονται περιοδικά 
εκτός της συνεχούς παραγωγής στα δικά μας εργαστήρια δοκιμών. 
Επίσης ελέγχονται και από ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών. 

• Εάν αυτό το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό εντός 24 μηνών από την 
αγορά λόγω σφάλματος υλικού ή κατασκευής, εκτός των καλυμμάτων 
και των ιμάντων πρόσδεσης, παρακαλούμε επιστρέψτε το στο          
κατάστημα αγοράς.

• Η εγγύηση έχει ισχύ μόνο όταν χρησιμοποιείτε το κάθισμα με κατάλληλο 
τρόπο και με προσοχή. Παρακαλούμε αναζητήστε τον αντιπρόσωπο, 
αυτός θα αποφασίσει εάν το κάθισμα θα επιστραφεί στον κατασκευαστή 
για επισκευή. Δεν μπορεί να απαιτηθεί αντικατάσταση ή επιστροφή. Η 
εγγύηση δεν επεκτείνεται μέσω επισκευής.

• Η εγγύηση λήγει: εάν δεν υπάρχει απόδειξη, εάν προκαλούνται 
ελαττώματα από εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση, εάν έχουν προκληθεί 
ελαττώματα από κακομεταχείριση, εσφαλμένη χρήση ή αμέλεια.

πληροφορίες σημείων πώλησης
ςημείωση για τοποθέτηση με Όψη πρΌς τα εμπρΌς 

επόμενο κάθισμα αυτοκινήτου

• Αυτό είναι ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών για γενική χρήση. Έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό Αρ. 44.04, σειράς τροποποιήσεων 
για γενική χρήση σε αυτοκίνητα με τοποθετημένη ζώνη 3 σημείων 
εγκεκριμένη σύμφωνα με τον κανονισμό Αρ.16 UN/ECE ή με άλλα 
αντίστοιχα πρότυπα.

• Το κάθισμα BeSafe iZi Up είναι ένα κάθισμα της ομάδας 2/3 το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιδιά από 15 έως 36 κιλά δηλαδή 
καλύπτονται οι ηλικίες από 4 έως τα 12 ετών.

ςημειώσεις
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