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ςας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe iZi 
Up FIX

περιεχόμενα

πληροφορίες ζωτικής σημασίας

Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη 
φροντίδα, για να είναι το παιδί σας προστατευμένο στην 
πρώτη φάση της ζωής του.

ώμουΠληροφορίες ζωτικής σημασίας 
Προετοιμασία τοποθέτησης
Χρήση του iZi Up FIX
FIX με όψη προς τα εμπρός και  
  εγκατάσταση της ζώνης
Απομάκρυνση του καθίσματος
Τοποθέτηση του παιδιού
Θέση ύπνου
Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση  
  του καλύμματος
Οδηγίες καθαρισμού
Προειδοποίηση: πιθανή κακή χρήση
Σημαντικές συμβουλές
Πληροφορίες σημείων πώλησης 
Εγγύηση

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

• Το iZi Up FIX μπορεί να εγκατασταθεί με όψη 
προς τα εμπρός με τη στερέωση FIX σε ένα αυτοκίνητο 
εξοπλισμένο με τα σημεία στερέωσης ISOfix, σε 
συνδυασμό με μια ζώνη 3 σημείων, εγκεκριμένη σύμφωνα 
με τον κανονισμό UN/ECE Αρ. 16 ή με άλλον.

• Το iZi Up FIX έχει εγκριθεί στην ομάδα 2-3, με όψη προς τα 
εμπρός για 15-36 κιλά.

• Το παιδί πρέπει να ασφαλίζεται ΠΑΝΤΑ με τη ζώνη 3 σημείων, 
όταν κάθεται στο παιδικό κάθισμα.

• Όταν γίνεται εγκατάσταση με ISOfix: Εξασφαλίζετε ότι οι 
ενδείξεις είναι ΠΡΑΣΙΝΕΣ προτού οδηγήσετε.

• Εάν το παιδί ζυγίζει πάνω από 36 κιλά ή εάν το ύψος ώμου 
προεξέχει πάνω από την ανώτερη θέση του οδηγού ιμάντα 
ώμου της ζώνης 3 σημείων, το παιδί μπορεί να κάθεται χωρίς 
παιδικό σύστημα συγκράτησης στο αυτοκίνητο.

• Μετά από ατύχημα, το κάθισμα πρέπει να αντικατασταθεί. 
Παρόλο που μπορεί να φαίνεται πως δεν έχει ζημιά, εάν 
συμβεί άλλο ατύχημα το κάθισμα ενδέχεται να μην μπορέσει 
να προστατεύσει το παιδί σας όπως θα έπρεπε.

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

• Πριν από κάθε χρήση, εξασφαλίζετε ότι η ζώνη 3 σημείων δεν 
είναι χαλασμένη ή τυλιγμένη και ότι έχει εγκατασταθεί σφιχτά.

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

Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη 
ΠΡΙΝ τοποθετήσετε το κάθισμα. Η λανθασμένη τοποθέτηση 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το παιδί σας.

OK
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Κλιπ εισαγωγής ISOfix (2x) 
  (κάτω πλευρά)
Στερέωση αυτοκινήτου  
  ISOfix (2x)

Στήριγμα κεφαλής
Κάλυμμα προσκέφαλου
Οδηγός ιμάντα ώμου
Πλάτη
Κάλυμμα πλάτης
Λαβές κλίσης (2x)
Κάθισμα
Κάλυμμα καθίσματος
Λαβή ρύθμισης FIX
Βάση

προετοιμασία τοποθέτησης
ςημαντικά εξαρτήματα

Ενδείξεις FIX (2x)
Κουμπιά απελευθέρωσης FIX (2x)
Σύνδεσμοι FIX (2x)

Ετικέτα οδηγιών
Λαβή μεταφοράς
Χώρος αποθήκευσης εγχειριδίου 
χρήστη
Κουμπί ρύθμισης ύψους

χρήση του iZi Up FIX
• Ελέγξτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του αυτοκινήτου για 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ISOfix.
• Το κάθισμα μπορεί να τοποθετηθεί με τη σύνδεση FIX σε 

θέσεις επιβατών εξοπλισμένες με στερεώσεις αυτοκινήτων 
ISOfix.

• Εάν το αυτοκίνητο δεν είναι εξοπλισμένο με στερεώσεις 
αυτοκινήτου ISOfix το iZi Up FIX μπορεί να εγκατασταθεί 
σε όλες τις θέσεις επιβατών με μια ζώνη αυτοκινήτου 3 
σημείων με εισηγμένες τις συνδέσεις FIX. Συνιστάται να 
χρησιμοποιούνται τα πίσω καθίσματα.

• Εάν εγκαταστήσετε το iZi Up FIX μόνο με τη ζώνη 
αυτοκινήτου 3 σημείων, συνεχίστε από το σημείο 5.

FIX με όψη προς τα εμπρός και  
εγκατάσταση της ζώνης

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

• Όταν γίνεται εγκατάσταση με ISOfix: 
Εξασφαλίζετε ότι οι ενδείξεις είναι ΠΡΑΣΙΝΕΣ           
προτού οδηγήσετε.

• Κατά την εγκατάσταση του καθίσματος στο μπροστινό 
κάθισμα του αυτοκινήτου: εξασφαλίζετε ότι η πλάτη 
του καθίσματος αυτοκινήτου έχει μια όρθια θέση. 
Σύρετε το κάθισμα του αυτοκινήτου προς τα πίσω όσο     
περισσότερο γίνεται.

1- Κουμπώστε τα κλιπ εισαγωγής 
στα σημεία στήριξης του ISOfix 
στο κάθισμα του οχήματος 
(ανάμεσα στο κάθισμα και την 
πλάτη του καθίσματος) (1). 
Τα κλιπ εισαγωγής θα πρέπει 
να αφαιρούνται όταν δεν 
χρησιμοποιούνται. 

(1)
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κλικ!
(4)

4-

5-

Ωθήστε τη βάση όσο πιο 
μακριά γίνεται προς την πλάτη 
του καθίσματος οχήματος (5).

Εξασφαλίστε ότι το πίσω μέρος του καθίσματος αγγίζει την 
πλάτη του καθίσματος αυτοκινήτου. Εάν το προσκέφαλο 
του αυτοκινήτου ωθεί το κάθισμα μακριά από την πλάτη, 
προσαρμόστε ή απομακρύνετε το προσκέφαλο (6).

(5)

(6)

2- Τραβήξτε τη λαβή ρύθμισης FIX προς το μπροστινό μέρος 
της βάσης (2). Σύρετε τους διασυνδέτες FIX έξω από τη 
βάση έως το τερματικό σημείο. (3). 

(3)(2)

κλικ!

κλικ!

3- Τοποθετήστε τη βάση επάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου. 
Κάντε κλικ στους διασυνδέτες FIX στα σημεία στερέωσης 
ISOfix στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Εξασφαλίστε ότι ΚΑΙ 
ΟΙ ΔΥΟ ενδείξεις FIX είναι ΠΡΑΣΙΝΕΣ (4).

• Εάν το κάθισμα δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι ασταθές, 
ακόμα και μετά την αφαίρεση του προσκέφαλου του 
αυτοκινήτου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επιπρόσθετο 
ιμάντα σταθερότητας.

• Ο ιμάντας σταθερότητας δεν είναι αποτελεί βασικό 
τμήμα της ασφάλειας και πρέπει να χρησιμοποιείται στο 
αυτοκίνητο μόνο όταν το iZi Up είναι συνδεδεμένο με τη 
ζώνη αυτοκινήτου 3 σημείων και όταν το προσκέφαλο του 
αυτοκινήτου δεν μπορεί να αφαιρεθεί.
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6-

7-

Σύρετε και ανοίξτε το κάτω τμήμα του οδηγού ιμάντα ώμου 
και τοποθετήστε τη ζώνη στον οδηγό. Εξασφαλίστε ότι η 
ζώνη δεν έχει συστραφεί και κλείστε πάλι τον οδηγό (8).

Πριν από την οδήγηση κλείνετε πάντα τη 
ζώνη τριών σημείων του αυτοκινήτου στο 
θηλυκωτήρι, ακόμα και όταν το κάθισμα 
δε χρησιμοποιείται από παιδί! (9)

(8)

(9)

(7)

τοποθέτηση του ιμάντα σταθερότητας
• Για να τοποθετήσετε τον ιμάντα 

σταθερότητας, τοποθετήστε το iZi Up 
και το προσκέφαλο του αυτοκινήτου 
στην πιο όρθια θέση.

• Οδηγήστε τον ιμάντα σταθερότητας 
μεταξύ του καλύμματος και της 
επιφάνειας του προσκέφαλου iZi Up.

• Στη συνέχεια οδηγήστε τον ιμάντα 
γύρω και από τις δύο ράβδους του προσκέφαλου του 
αυτοκινήτου.

• Ρυθμίστε το iZi Up στο σωστό ύψος, περιστρέφοντας το 
κουμπί ρύθμισης ύψους.

• Σφίξτε τον ιμάντα σταθερότητας συνδέοντας τον ιμάντα με 
σκρατς όσο πιο σφιχτά γίνεται (7).

άπομάκρυνση του καθίσματος
1-

2-

3-

4-

5-

Σύρετε και ανοίξτε το κάτω τμήμα του οδηγού ιμάντα ώμου 
και αφαιρέστε τη ζώνη από τον οδηγό (10).

Τραβήξτε έξω τη λαβή 
ρύθμισης FIX (11).

Αποδεσμεύστε τους 
διασυνδέτες FIX πιέζοντας τα 
κουμπιά αποδέσμευσης FIX 
στους διασυνδέτες FIX (12).

Ωθήστε του διασυνδέτες FIX 
εντελώς μέσα στη βάση (13).

Αφαιρέστε τα κλιπ 
εισαγωγής ISOfix από το 
κάθισμα του οχήματος.

(10)

(11)

(13)

(12)
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τοποθέτηση του παιδιού
1- Ρυθμίστε την πλάτη και το 

προσκέφαλο στο σωστό 
ύψος, περιστρέφοντας το 
κουμπί ρύθμισης ύψους. 
Εξασφαλίστε ότι ο ιμάντας 
ώμου είναι στο ίδιο 
επίπεδο με τον ώμο του 
παιδιού σας (14).

(14)

2- Σύρετε και ανοίξτε το κάτω τμήμα του οδηγού ιμάντα ώμου 
και τοποθετήστε τη ζώνη στον οδηγό. Εξασφαλίστε ότι η 
ζώνη δεν έχει συστραφεί και κλείστε πάλι τον οδηγό (15).

(15)

3- Κλειδώστε τη ζώνη στο θηλυκωτήρι.  
Πρέπει να ακουστεί ένα κλικ. Η ζώνη 
πυέλου πρέπει να τοποθετείται πάνω  
από τα ισχία (16).

κλικ!

(16)

4- Λασκάρετε τη ζώνη τραβώντας την 
προς τη διάταξη σύμπτυξης (17).

• Το iZi Up μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο θέσεις ύπνου, 
μετακινώντας τη λαβή κλίσης προς τα επάνω (18). 

• Ωθήστε το κάθισμα προς 
την κατεύθυνση του 
πράσινου βέλους για την 
επιστροφή στην όρθια 
θέση. Αφαιρείτε τζόγο 
στη ζώνη τραβώντας τη 
ζώνη προς τη διάταξη 
σύμπτυξης (19). 

Θέση ύπνου

(17)

(18)

(19)
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άπομάκρυνση και επανατοποθέτηση του 
καλύμματος

1-

2-

3-

• Προσέχετε κατά την απομάκρυνση του καλύμματος, διότι η 
τοποθέτηση του καλύμματος γίνεται με την αντίστροφη σειρά.

• Η ταπετσαρία του καθίσματος αποτελείται από 3 ξεχωριστά 
τμήματα.

• Επανατοποθετήστε το κάλυμμα χρησιμοποιώντας τις 
προηγούμενες οδηγίες με την αντίστροφη σειρά.

Απομακρύνετε το κάλυμμα της πλάτης από το κάθισμα 
ανοίγοντας το σκρατς στην πίσω πλευρά, αποσπάστε τους 
ελαστικούς βρόχους από τα άγκιστρα στερέωσης και τραβήξτε 
προσεκτικά το κάλυμμα από το γύρω περίγραμμα της πλάτης.

Απομακρύνετε το κάλυμμα προσκέφαλου αποσπώντας 
τον ελαστικό βρόχο από τα άγκιστρα στερέωσης και 
τραβώντας προσεκτικά το κάλυμμα από το γύρω 
περίγραμμα του προσκέφαλου.

Απομακρύνετε το κάλυμμα καθίσματος αποσπώντας 
τους ελαστικούς βρόχους από τα άγκιστρα στερέωσης 
και τραβώντας προσεκτικά το κάλυμμα από το γύρω 
περίγραμμα του καθίσματος.

άπομάκρυνση του καλύμματος

επανατοποθέτηση του καλύμματος

Οδηγίες καθαρισμού
• Το κάλυμμα του καθίσματος πρέπει να πλένεται σύμφωνα 

με τις οδηγίες στο εσωτερικό του καλύμματος (20).

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά προϊόντα. 
Αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό κατασκευής 
του καθίσματος.

Πλένετε με παρόμοια 
χρώματα. (20)

προειδοποίηση: πιθανή κακή χρήση
• ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να τοποθετήσετε το κάθισμα 

σε μπροστινό κάθισμα ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΑΕΡΟΣΑΚΟ.

• ΜΗΝ οδηγείτε τη ζώνη αυτοκινήτου γύρω από τις 
λαβές κλίσης.

• ΜΗΝ οδηγείτε με το iZi Up FIX εάν οποιαδήποτε ένδειξη FIX 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ (21).

• ΜΗ χρησιμοποιείτε 
το κάθισμα χωρίς τη 
ζώνη 3 σημείων (22).

!

(21)

(22)

μΗΝ ΟδΗγειτε! μΗΝ ΟδΗγειτε!
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ςημαντικές συμβουλές
• ΜΗΝ επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε ή να 

προσθέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα στο κάθισμα. Η εγγύηση ακυρώνεται 
αν χρησιμοποιηθούν μη αυθεντικά εξαρτήματα ή αξεσουάρ.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αντικείμενα, όπως π.χ. μαξιλάρι, για να ανασηκώσετε 
το παιδικό κάθισμα από τη θέση του συνοδηγού του οχήματος. Σε 
περίπτωση ατυχήματος, το κάθισμα δεν θα μπορέσει να προστατεύσει 
σωστά το παιδί σας.

• Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας στο κάθισμα χωρίς επίβλεψη.
• Βεβαιωθείτε πως όλοι οι επιβάτες γνωρίζουν τον τρόπο απελευθέρωσης 

του παιδιού σας σε περίπτωση ανάγκης.   
• Ακόμη και αν δεν κάθεται το παιδί στο παιδικό κάθισμα, αυτό πρέπει να 

είναι στερεωμένο στο αυτοκίνητο.
• Βεβαιωθείτε πως οι αποσκευές και τα λοιπά αντικείμενα είναι 

σωστά ασφαλισμένα. Οι μη ασφαλισμένες αποσκευές μπορεί να 
προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς στα παιδιά και τους ενήλικες σε           
περίπτωση ατυχήματος.  

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το κάθισμα χωρίς το κάλυμμα. Το κάλυμμα 
αποτελεί χαρακτηριστικό ασφαλείας και μπορεί να αντικατασταθεί μόνο 
με αυθεντικό κάλυμμα της BeSafe.

• Κάτω από το κάλυμμα χρησιμοποιούμε αφρό EPS (διογκούμενο 
πολυστυρόλιο). Μην σπρώχνετε ή τραβάτε με δύναμη τον αφρό, διότι 
μπορεί να προκληθεί ζημιά στον αφρό.

• Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, καθώς αυτά 
ενδέχεται να βλάψουν το υλικό κατασκευής του καθίσματος.

• Η BeSafe συνιστά τα παιδικά καθίσματα να μην αγοράζονται ή 
πωλούνται μεταχειρισμένα.

• ΚΡΑΤΗΣΤΕ αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική χρήση μαζί με       
το κάθισμα.

• ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε στο σπίτι επάνω σε τραπέζι ή σε επιφάνεια 
εργασίας όταν κάθεται το παιδί σας στο κάθισμα.

• Εάν έχει τοποθετηθεί με ISOfix: Ελέγξτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή 
του οχήματος.

Όταν το παιδικό κάθισμα είναι στερεωμένο στο αυτοκίνητο, ελέγξτε όλες 
τις περιοχές στις οποίες μπορεί το παιδικό κάθισμα να έρθει σε επαφή 
με το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Συνιστούμε τη χρήση προστατευτικού 
καλύμματος (BeSafe) σε αυτά τα σημεία ώστε να αποφύγετε τις 
γρατσουνιές, τα σημάδια ή τους αποχρωματισμούς του εσωτερικού του 
οχήματος, ειδικά σε οχήματα με δερμάτινη ή ξύλινη εσωτερική επένδυση.

πρακτικές συμβουλές

• Το κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με μια ζώνη αυτοκινήτου 
3 σημείων ως Παιδικό σύστημα συγκράτησης γενικής χρήσης. Έχει 
εγκριθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Αρ. 44.04, σειρά τροποποιήσεων 
για γενική χρήση σε οχήματα εξοπλισμένα με ζώνες αυτοκινήτου 3 
σημείων, με έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό UN/ECE Αρ. 16 ή με 
άλλα αντίστοιχα πρότυπα.

• Σε αυτοκίνητα με θέσεις εγκεκριμένες ως θέσεις ISOfix (όπως 
περιγράφεται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο του οχήματος), το κάθισμα 
μπορεί να χρησιμοποιείται με τους διασυνδέτες FIX

• Το κάθισμα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στις θέσεις καθισμάτων των 
αυτοκινήτων που παρατίθενται στην ξεχωριστή “λίστα αυτοκινήτων”. 
Οι θέσεις καθισμάτων άλλων οχημάτων ενδέχεται να είναι επίσης 
κατάλληλες για να φιλοξενήσουν αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών. 
Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε είτε τον κατασκευαστή του 
συστήματος συγκράτησης παιδιών, είτε τον έμπορο λιανικής πώλησης. 
Για την ενημερωμένη λίστα αυτοκινήτων, ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.
besafe.eu.

!
πληροφορίες σημείων πώλησης - γνωστοποίηση 
για την εγκατάσταση της ΖΩΝΗς με ΟψΗ πρΟς τά 
εμπρΟς και την εγκατάσταση FIX
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εγγύηση
• Όλα τα προϊόντα της BeSafe σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και 

ελέγχονται με προσοχή. Όλα τα παιδικά καθίσματα της BeSafe 
ελέγχονται κατά περιόδους, βάσει αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από 
την παραγωγή, στο εργαστήριο ελέγχου. Επιπλέον, ελέγχονται από 
ανεξάρτητα ιδρύματα ελέγχου.

• Εάν το προϊόν αυτό εμφανίσει ελάττωμα μέσα σε 24 μήνες από 
την ημερομηνία αγοράς λόγω αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού 
ελαττώματος, εκτός των καλυμμάτων και των ιμάντων πρόσδεσης, 
παρακαλείσθε να το επιστρέψετε στο κατάστημα όπου το αγοράσατε.

• Η εγγύηση είναι έγκυρη μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε σωστά και με 
φροντίδα το κάθισμά σας. Επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου το 
αγοράσατε. Το κατάστημα θα αποφασίσει εάν το κάθισμα πρέπει να 
επιστραφεί στον κατασκευαστή για επισκευή. Δεν είναι δυνατή η αξίωση 
αντικατάστασης ή επιστροφής. Το δικαίωμα υποβολής παραπόνων δεν 
ανανεώνεται μέσω επισκευής.

• Η εγγύηση ακυρώνεται: όταν δεν υπάρχει απόδειξη αγοράς, όταν τα 
ελαττώματα έχουν προκληθεί από εσφαλμένη και ακατάλληλη χρήση 
και όταν τα ελαττώματα έχουν προκληθεί από κατάχρηση, κακή χρήση 
ή αμέλεια.


