
Dit product is gekeurrd volgens de strengste Europese normen. 
(ECE R44/04) en is geschikt voor goep 0+I+II (0-25kg)

BELANGRIJK
Groep 0+/I/II (0-25kg)

044476

1.  Dit is een "universele" autostoel. Goedgekeurd  volgens de Europese 

veiligheidsnormen ECE no. 44.04 voor gebruik in auto's. De autostoel zal in de meeste 

auto's passen, maar niet op alle zitplaatsen. 

2. Vaak zal in het handboek van de auto aangegeven staan of hier een 
"universele" autostoel in past en  voor welke leeftijdsgroep. 
3. Deze autostoel is geclassificeerd als "universele" autostoel en voldoet aan de 
strengenste normen. 
4. Mocht u twijfels hebben, neem dan contact op met uw dealer of winkelier. 
5. De autostoel mag alleen gebruikt worden op zitplaatsen met een 
automatische 3-punts gordel.  Goedgekeurd volgens de Europese normen 
UN/ECE no. 16 of gelijkwaardige standaard. 
6. Plaats de autostoel nooit in een voorwaartse richting op een een zitplaats 
waar een frontale airbag aanwezig is. Dit is levensgevaarlijk. 

0-25 KG Y

This instruction for use will be translated in

French\German\Spaish\Russian\Polish\Hebrew\Korean\Japanees\Turkish\Portuguese\Italian 

GESCHIKT VOOR
BS01N-B/S
BS01N-BE/SE
BS01N-BC/SC
BS01N-BCE/SCE

GEBRUIKSAANWIJZING
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Inhoud Introductie

Beste ouders, 

We danken u dat u voor ons product heeft gekozen. Om de 
goede functies te waarborgen, wordt u verzocht, alvorens 
ons product te gebruiken, de zithouding van uw kind te 
regelen en het vervolgens goed vast te maken. Een 
onderzoek heeft bewezen dat vele autozitjes niet correct  
worden geinstalleerd. U wordt verzocht de handleiding 
aandachtig en zorgvuldig na te lezen. Ons onderzoeksteam 
blijft onderzoeken uitvoeren om onze producten te 
verbeteren en de veiligheid van kinderen te verzekeren. 
Indien u vragen heeft betreffende het gebruik van dit 
product, gelieve ons te contacteren. 
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Belangrijk Belangrijk 

Het wordt aanbevolen om de autostoel niet langer dan 5 jaar achtereen vanaf 
de productiedatum te gebruiken. Onderdelen van het product kunnen 
vergaan. Bijvoorbeeld het verouderen van het plastic en dit misschien niet 
zichtbaar. 
De bewegende onderdelen van de autostoel mogen niet ingesmeerd worden. 
Het auostoeltje mag niet gebruikt worden zonder afdekking. Gebruik de 
oorspronkelijke afdekking omdat de afdekking bijdraagt aan de veiligheid van 
het autostoeltje. 
De autostoel moet vastgezet worden met een veiligheidsriem, ook als deze 
niet gebruikt wordt. 
Een niet vastgezette autostoel kan andere passagiers verwonden tijdens een 
noodstop.
Zorg ervoor dat de autostoel niet beschadigd raakt bij omboordsel tussen of 
onder zware bagage, verstelbare stoelen of dichtslaande autosdeuren etc.  
Er mogen geen wijzingen aangebracht worden aan het product aangezien dit 
de veiligheid negatief kan beinvloeden. 
In warm weer kunnen de plastic onderdelen heet worden.  U dient de stoel af 
te dekkken, wanneer de auto in de zon geparkeerd wordt. Verwijder het 
productlogo niet, dit om schade aan de bekleding te voorkomen. 
Gebruik de autostoel zelfs bij een kort tochtje aangezien zich hierbij de 
meeste ongelukken voordoen. 
Controleer voor de aanschaf of de stoel goed in uw auto past. 
Neem een korte pauze bij een lange reis zodat u kind zich wat kan 
ontspannen. 
Geef zelf het goede voorbeeld en draag dus altijd uw veiligheidsriem. 
Maak uw kind duidelijk dat het nooit mag spelen met de veiligheidsriem. 

Lees voor  gebruik  van het product de autostoel zorgvuldig door.  Het 
product is een veiligheidsproduct en alleen veilig wanneer het gebruikt 
wordt volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing. 
Het product mag alleen gebruikt worden bij een zitplaats die naar voren 
gericht is met een automatische 3-puntsveiligheidsriem welke goedgekeurd 
is volgens ECE R 16 of een gelijksoortige standaard. 
Het product is goedgekeurd volgens de strengste Europese veiligheidsnorm 
(ECE R44 / 04) en is geschikt voor groep 0+ (0-13kg), groep I (9-18kg) en 
groep II (15-25kg). 
Na een ongeluk kan het autostoeltje onveilig worden door de schade die niet 
direct zichtbaar is. Daarom dient het vervangen te worden. 
De veiligheid kan alleen door de fabrikant gegarandeerd worden indienn het 
uitgeven wordt door de oorspronkelijke eigenaar. 
Wij raden u sterk af om een tweedehands product te gebruiken omdat u er 
niet zeker van kunt zijn wat er mee gebeurd is. 
De gordelbeschermers zijn belangrijk voor de veiligheid van u kind, gebruik 
ze daarom altijd. 
Controleer of alle bagage en voorwerpen die naar alle waarschijnlijkheid 
letsel kunnen veroorzaken bij een ongeluk goed vast zitten. 

• Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik. 
• De veiligheidsriem moet goed passen, langs de rode markering 
tussen de buitenwand en de onderkant van de stoel, omdat dit van 
groot belang is voor de veiligheid van uw kind. Zie de sticker aan de 
zijkant van het product. 
• Het is belangrijk i.v.m. toekomstig gebruik van de autostoel dat u de 
gebruiksaanwijzing bewaard. 
• Gebruik het autostoeltje nooit op een zitplaats welke is uitgevoerd 
met een frontal airbag. Dit kan gevaarlijk zijn. Dit geldt niet voor de 
zogenaamde side airbags.

WAARSCHUWING

Vragen: 
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw leverancier. 

De veiligheidsriem
Gebruik in geen geval een automatische 2-punts veiligheidsriem. Plaats alleen 
op een een zitplaats die naar voren gericht is met een automatische 
3-puntsveiligheidsriem welke goedgekeurd is volgens ECE R 16 of een 
gelijksoortige standaard. 

Het autostoeltje kan veilig op bijna alle zitplaatsen bevestigd worden. Echter 
op sommige zitplaatsen zitten de riemen vast , zodat een goede installatie 
niet mogelijk is. Als dat het geval is, probeer dan een ander  autostoeltje. 
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Ken je autostoel Ken je autostoel 
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1. Bekleding                                            

3. Kuip                                        

5. Base                               

7. Groep 0+ metalen geleider             

9. Gordel versteller          

11. Onderste geleider en sluiting         

13. Bovenste geleider en sluiting        

15. Schouder gordel  verbinding

2. Groep II metalen geleider

4. Gat 

6. Groep 0+ base 

8. Heupgordel haken

10. Ontrendelings knop

12. Spannings as 

14. Groep 0+ blauw geleider haak

16. Hoofdkussen 

18. Schoudergodel  

20.  Afdekking   

22. Verstel hendel

24. Afdekking   

26. Gordel sluiting 

28. Gordel sleuf  

30. Gesp sleuf

17. Gordel beschermers

19. Kussen 

21. Gordel versteller

23. Verstelknop 

25. Gordel sluiting

27. Gordel clip 

29. Gesp



Geschikt voor 

1.   Certificaat

*ECE = Europese Standaard voor Veilligheid 

Tgetest en gecertificeerd 

GewichtGroep

0+/I/II 0 tot 25 kg

...Wanneer de auotostoel 
geinstalleerd is in de auto

De autostoel is ontworpen en getes en gecertificeerd  volgens de 
Europese veiligheidsnormen ECE no. 44.04 voor gebruik in auto's.  Het 
zegel met de goedkeuring (E in een cirkel) en het 
goedkeuringsnummer zijn te vinden op de zijkant van de autostoel 
(aangeven met een sticker). 
Deze goedkeuring wordt ongelding indien u zelf aanpassingen verricht 
aan de autostoel. Alleen de producent is het toegestaan om 
aanpassingen te doen. 

Installeren in de auto
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2.   Installatie in de auto

AUTOSTOEL 

BS01N

WARNING

GEVAAR !

GEBRUIK NIET op een zitting welke is 
uitgevoerd met een 2-punst gordel.  
Installeer op een zitplaats met 3-punts 

Zorg dat u de regels kent, deze kunnen per land verschillen. 
Gebruik nooit met een 2-punts gordel. 
De gordel moet voldoen aan de ECE R 16 normering of een 
gelijkwaardige standaard. 
Gebruik niet op een zitplaats met een frontale airbag !
Kan alleen op een zitplaats welke is uitgevoerd met een 3-punts 
gordel . 

Een airbag kan ervoor zorgen dat een kind ernstig verwond kan raken 
en kan zelfs met de dood tot gevolg.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvulidg door voordat u gebruik maak 
van de autostoel. 

GEBRUIK NIET op een 
zitplaats met een frontal airbag

BELANGRIJK                              GEBRUIK DE AUTOSTOEL INIET MET DE 
RIJRICHTING MEE TOTDAT HET KIND BOVEN DE 9KG WEEGT. 

volgens ECE R 44 / 04



Installeren in de auto
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Veiligheid van uw kind

3.1  Gebruik van de verkleiner

De verkleiner geeft u baby de nodige ondersteuning  
wanneer het nog klein is. 
De verkleiner wordt gebruik om extra comfort te geven 
aan kleine baby's 

Let op ! Gebruik de verkleiner wanneer u baby minder 
weegt dan 9kg. 

3.   Veiligheid van uw kind

Voor de veiligheid van uw kind

Gebruik  altijd de 5-punts gordel voor de baby.
Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene en plaats de 
autostoel niet op een verhoogd oppervlak, zoals een tafel of commode.
Zorg ervoor dat de gordels niet tussen een deur komen te zitten. 
Let op: de plastik onderdelen kunnen warm worden in de zon. Uw kind 
zou zich kunnen branden, zorg dat u de autostoel afdekt,  als de auto in 
de zon staat. 
De autostoel heeft maar 1 zitplaats nodig. Laat de baby  niet te lang in de 
autostoel , dit beter voor de rug van de baby. 
Wanneer u een lange reis moet maken, neem dan regelmatig een pauze 
en de baby even uit de autostoel. 

De autostoel kan als volgt geplaatst worden: 

2.1   Installeren met 3-punts gordel

(Let op de verschillende regels in w land, deze kunnen verschillen)

Met de rijrichting mee

Tegen de rijrichting in 

Met 2-punts gordel

Met 3-punts gordel 

   Nee

   Ja

Het gebruik van een 2-punts gordel vergroot de kans op 
verwondingen in het geval van een ongeluk. 

De 3-punts gordel moet gekeurd zijn volgens de ECE R 16 norm of 
gelijkwaardige standaard (zie label op de gordel, er moet een E in een 
cirkel staan) 

Op voorste passagiersstoel �

Op de achterste passagiersstoel �

Op de middelste passagiersstoel�

Gebruik niet op een passagiersstoel met frontal airbag

Kan op een passagiersstoel gebruik worden welke is uitgevoerd met een 3-
punts gordel 

   Nee

   Ja

   Ja

   Ja

   Ja
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3.2  Verstellen van de autostoel (5-posities)

Plaatsen van de baby

De autostoel heeft 5 posities:
Duw de hendel in aan de voorkant van de zitting en duw de zitting naar 
voren of naar achteren.  Laat de hendel los in de gewenste positie. U 
hoort een klik als de stoel  in de juiste stand staat (fig. 3B)

3.3 Verstellen van de gordel en hoofdsteun

De correcte hoogte van de schoudergordels is net iets boven de 
schouders van het kind. Zorg dat de schouder goed over de schouders 
van het kind lopen. 

De schoudergordels kuntu verstellen door de gordel s in de juiste 
sleuven te plaatseen die het dichst boven de schouders van het kind  
zitten. 

3-A 3-B

3-C 3-D 3-E

3-F 3-G 3-H

3-I

Plaatsen van de baby

Trek de gordels door de kuip en door de bekelding, verplaats de gordels in 
de gewenste hoogte (3-F) 
Plaats de schoudergordels terug door de gordelbeschermers, the bekleding 
en de kuip en haak weer vast aan de gesp. (3-G). 

Verleng  de schoudergordels los door op de ontgredelingsknop te 
drukken en aan de schoudergordels te trekken.  Trek niet aan de 
gordelbeschermers (3-A) 

Zet de autostoel in een ruststand (3-B) 

Trek de onderste pen  (3-c) uit de autostoel en duw de stoel naar voren. 

Open de gordel geleider (3-D) en maak de gordels los uit de gesp (3-E). 

Als u de schoudergordels in de laagste positie 
wilt gebruiken, zet de autostoel in de 
slaappositie. 

Als u de schouder gordels in de tweede, derde 
of hoogste positie gebruikt, zet de autostoel 
in de zit positie. 

Zorg dat de gordels niet gedraaid zitten !

Sluit de gordelgeleider (3-H) en plaats de onderste pen terug in de kuip (3-I)



Plaatsen van de baby Plaatsen van de baby

3.4  Plaatsen van het kindje m.b.v. de gordels

3-J 3-K 3-L

3-M 3-N

Maak de schoudergordels wat  losser door op de knop te drukken en aan 
de gordels te trekken.  Trek nooit aan de gordelbeschermers (3-J).
Open de gordelsluiting (3-M) en leg de gordels op zij (3-K). 
Plaats het kind in de autostoel met de rug zover mogelijk tegen de 
achterkan t van de kuip. Zorg dat er geen objecten in de autostoel liggen 
(3-L). 
Geleid de uiteinde van de gordel over elkaar heen en sluit de gordel. U 
hoort een klik (3-N). 
Trek de schoudergordels aan (3-L) 
Let goed op dat de gordels niet gedraaid zitten !
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3.6  Checklist

3.5  Gordels aantrekken

Trek  aan het uiteinde van de gordel. 
Let op! Trek het uiteinde van de gordel recht 
naar beneden, niet naar boven of naar u toe. 

Let op het uiteinde van de gordel. 
Zorg dat deze gedurende de reis opgeborgen 
zit (ook bij gebruik buiten de auto). 

Check voor de veilgheid van het kind eerst of:

De schoudergordels op een comfortabele , 
maar stevige hoogte zitten. 
De schoudergordels goed bevestigd zijn. 
De schoudergordels niet gedraaid zitten.
De gordel goed gesloten is.  

3.7  Verwijderen verkleiner voor kinderen >5.5 kg

U kunt de verkleiner verwijderen als het kind meer 
dan 5.5kg weegt. 

Tip ! De verkleiner kan ook alleen zonder het foam 
gebruikt worden. 
U kunt dan alleen het foam uit de verkleiner halen. 
the child seat.

Foam
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4.   Installeren in de auto

Laat een kind nooit zonder toezicht van een volwassene !

Volg de gebruiksaanwijzing voor de veiligheid van 
alle inzittende. 

Sommige passagiersstoelen  zijn bekleed met gevoelig materiaal zoals 

leer etc. De autostoel kan hier sporen achter laten. Ter bescherming kunt 

u een dekentje onder de autostoele leggen. 

Bescherm uw auto

In geval van een ongeluk of een noodstop.  Check eerst.......

Of de rugsteun van de passagiersstoelen vast zitten. 

Of alle zware en scherpe objecten /  pakjes goed vast zitten. 

Of alle personen een gordel om hebben. 

Of de autostoel nog steeds goed vast zit in de auto. Ook als het kind 
niet vervoerd wordt. 

4-1  Installatie groep 0+ gewicht kind 0-13kg. 

4-A 4-B

Trek de extra base onder de autstoel vandaan (4-A), u hoort een klik. 

Zet de autostoel in de slaapstand , positie 5 (4-A).

Neem deautogordel en zet de gordel vast in de auto (4-C).

Trek  een van de autogordel rondom de autostoel en geleid door de 
metalen geleiders (4-D).  Geleid de andere autogordel door de blauw 
geleiders (4-E). 

Zet de gordels vast met behulp van de rode klippen.  De gordels moeten 
uiteindelijk lopen, zoals aaangeven op afbeelding 4-F

Kinderen met een gewicht onder de 9kg moeten tegen de rijrichting in 
worden vervoerd tot aan een gewicht van 13kg. 

Plaatsen van de autostoel tegen de rijrichting in: 

4-D 4-E 4-F

4-C

16

IMPORTANT                             BELANGRIJK: GEBRUIK DE AUTOSTOEL NIET MET 
DE RIJRICHTING MEE ZOLANG HET KIND NOG GEEN 9KG WEEGT.
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4-2  Installatie groep I gewicht kind 9-18kg. 

4-3  Installatie groep II gewicht kind 15-25kg. 

Haal voor het installeren de gordels,  gordelsluiting en 
gordelbeschermers uit de autostoel (4-P). 
Plaats het kind in de autostoel en geleid de autogordel om de haak in de  
hoek van de kuip (4-Q) 
Zet vervolgens de autogordel vast in de in de auto (4-R). 

Zet de autostoel in de slaapstand (3-B).

Trek de onderste pen uit de kuip (4-G). 

Geleid de autogordel via de achterkant van de rugleuning en klik de 
autogordel vast (4-H). 

Open de sluiting en gordel spanner (4-I). 

Geleid de gordel door de sluiting en de gordel spanner en sluit beiden 
weer. Trek de autogordel aan en maak opnieuw vast in de auto (4-J). 

De zitting wordt vast gezet aan beide kanten. Een van de gordels door 
middel van de sluting en de gordel spanner en de andere aan de hand 
van de rode haken . Zet de rode klip op de autogordel, zodat deze niet 
kan verschuiven (4-K).

Zorg dat as exact in de sleuf valt. U hoort een klick (4-L).

Duw de rugleuning van de autostoel terug en plaats de pen terug in de 
autostoel (4-M) 

Trek de bovenste pen uit de autostoel en laat de schoudergordel aan in 
de binnenkant van de pen lopen (4-N). Fixeer de metalen pen (4-O). 

4-N 4-O

4-G 4-H 4-I

4-L4-J 4-K

4-M

17
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Onderhoud Onderhoud

5.1  Verwijderen 5-punts gordel en bekleding. 

5.2  Plaatsen 5-punts gordel en bekleding

Maak de gordels los, neem de gordelbeschermes  af , zie fig. 3-C tm 3-E in 
het hoofdstuk verstellen van de gordels.

Maak de bekleding op de bodem los en trek de clip van de heupgordels 
door de sleuven (5-A). 

Trek het tussenbeenstukje door de sleuf (5-B).

Maak de bekleding rondoml los (5-C). 

5-A 5-B 5-C

5-D 5-E 5-F

5-G 5-H 5-I

4-P 4-Q 4-R

Let op zorg, dat de heupgordel zo laag mogelijk zit, zodat 
de heupen goed beschermd zijn. 

Maak de bekleding op de bodem los en trek de heupgordels weer door de 
sleuven (5-E). 

Trek vervolgens het tussenbeenstukje door de sleuf (5-F). 

Geleid de schoudergordels op de juiste hoogte door de sleuven en plaats 
de verkleiner en de  gordelbechermers weer over de gordels.  

Maak de schoudergordels  weer  vast aan de achterkant van de kuip 
(3F tm 3-H). Zorg dat de rode sitiknaden richting de kuip zitten, anders 
zitten de gordel gedraaid. 

Maak de gordels vast (5-H) en bevestig de bekleding rondom  de kuip met 
behulp van de pinnetjes. 

Controleer voor gebruik  of alles werkt (5-I).

Na het wassen plaats legt u de bekleding in de kuip (nog niet vast maken) 
(5-D).
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5.5  Garantie

De garantie periode start vanaf de datum dat u de autostoel heeft 
aangeschaft en is 1 jaar geldig. De garantie geldt alleen voor de eerste 
eigenaar en is niet overdraagbaar. De garantie is alleen geldig als er geen 
aanpassingen zijn gedaan aan de autostoel door de gebruiker. 

Heeft u klachten g dan terug naar uw winkelier en beschrijf duidelijk uw 
klacht. 

Reparaties geven geen recht op extra garantie. 

Er wordt geen garantie gegeven:
Als u geen aankoopbon kunt overleggen. 
Beschadigingen of klachten zijn ontstaan door het onjuist opvolgen van de 
gebruiksaanwijzing.
Reparaties gedaan door derden. 
Beschadigingen ontstaan door verwaarlozing. 
Wanneer het serienummer ontbreekt. 
Indien er sprake is van normale gebruikssporen. 

5.3  Reinigen 

De bekleding is afneembaar en kan gewassen worden op 30°. De 
bekleding kan na het wassen verkleuren. Gebruik geen wasdroger. Laat 
de bekleding drogen aan de lucht. 

De plastik onderdelen kunt u reinigen met een milde zeep. Gebruik geen 
agressieve schoonmaakmiddelen. 

De gordels kunt u reinigen met warm water en een milde zeep. 
Let op: maak de gordelsluiting niet nat !

Zorg dat u na het reinigen alleen de orginele bekleding gebruikt. Deze is 
belangrijk  voor het goed functioren van de autostoel . 
Heeft u een vervangende bekleding nodig, ga dan terug naar uw 
winkelier. 

De autostoel  nooit gebruiken zonder de bekleding. 

5.4  Checklist

Neem voor de veiligheid deze checklist door voor u gebruik maakt van de 
autostoel. 

Controleer of the gordels goed vast zitten. Controleer of de 
schoudergordels comfortabel en op de juiste hoogte zitten. 
Controleer regelmatig of de gordels niet beschadigd zijn. Neem anders 
contact op met uw winkelier. 
Controleer regelmatig of de autostoel goed en stevig vast zit op de 
passagiersstoel. 

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw winkelier.
Zorg dat u het serie nummer, type auto, leeftijd en gewicht van het kind 
bij de hand heeft. 

Onderhoud Onderhoud
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