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Reboarder 360°

ECE R44/04
Gr. 0+/1/2/3 - 0-36 kg
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Hartelijk dank voor de aankoop van ons Reboarder360° kinderzitje. Als u hulp nodig heeft met 
dit product, neem dan contact op met onze klantenservice.

TOEPASSING
•  Dit product is geschikt voor kinderen van de ECE-groep 0+ / 1 / 2 / 3. Gewichtsbereik: 0-36 kg. 

Leeftijd: 0-12 jaar.
•  Groep 0+ is voor kinderen van 0-13 kg. Het babyautostoeltje wordt aan de auto gemonteerd 

met een 3-puntsgordel of met Isofix connectoren en de Top-Tether.
•  Groep 1 is voor kinderen van 9-18 kg. Het babyautostoeltje is naar voren gericht en wordt met 

een driepuntsgordel of driepuntsgordel en Isofix aan de auto bevestigd. Omgekeerd gebruik 
tot 18 kg met Isofix en Top-Tether is ook toegestaan. Het kind wordt door de 5-puntsgordel 
van het babyautostoeltje vastgebonden.

•  Groepen 2 en 3 zijn voor kinderen van 15-36 kg. Het 5-puntsgordelsysteem van het autosto-
eltje is verwijderd. Het autostoeltje is naar voren gericht en wordt via Isofix-connectoren 
aan de auto bevestigd. Het kind wordt vastgebonden in de driepuntsgordel van de auto. 
Als alternatief kan het autostoeltje ook direct door de 3-puntsgordel van de auto zonder 
Isofix-connectoren worden vastgezet.

•  Het wordt aanbevolen om het autostoeltje op de achterbank van het voertuig te installeren. 
Bevestig het kinderzitje voor gebruik achterin in ECE-groep 0+ NIET aan de voorstoel met airbag. 
Tenzij de airbag gedeactiveerd kan worden. Zie de gebruiksaanwijzing van het voertuig voor 
meer informatie.

•  Dit autostoeltje is alleen geschikt voor voertuigen met Isofix connectoren en 3-punts veilig-
heidsgordels volgens ECE R16 of andere gelijkwaardige normen.

De volgende tabel geeft informatie over de bevestigingsmiddelen en -methoden:

NL

ECE-groep Installatierichting Installatiemethode Type Isofix grootte

0+ Omgekeerd Isofix + Top-Tether
Semi-
universeel

D

0+ Omgekeerd 3-puntsgordel van de auto Universeel –

1 Omgekeerd Isofix + Top-Tether
Semi-
universeel

D

1 Vooruit
3-puntsgordel van de 
auto + Isofix

Semi-
universeel

–

1 Vooruit 3-puntsgordel van de auto Universeel –

2 / 3 Vooruit 3-puntsgordel van de auto Universeel –

2 / 3 Vooruit
3-puntsgordel van de 
auto + Isofix

Semi-
universeel

–
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WAARSCHUWING
•  Deze autostoel is een „universeel“ kinderzitje. Het is goedgekeurd krachtens Reglement 

44/04 en is geschikt voor algemeen gebruik in voertuigen en is compatibel met de meerderheid 
(enkele uitzonderingen) van de voertuigstoelen.

•  De kans is groter dat de stoel optimaal compatibel is als de voertuigfabrikant verklaart dat 
zijn voertuigen geschikt zijn voor het gebruik van „universele“ kinderbeveiligingssystemen.

•  Dit bevestigingssysteem is geclassificeerd als „universeel“ volgens de strengste goed-
keuringscriteria, terwijl eerdere modellen niet voldoen aan deze nieuwe bepalingen.

•  Deze kan alleen worden aangepast aan voertuigen met driepuntsveiligheidsgordels die vast 
zijn of een rolmechanisme hebben en zijn goedgekeurd volgens UN/ECE nr. 16 of andere 
gelijkwaardige normen.

•  Dit is een „semi-universitair“ veiligheidsreserveapparaat voor kinderen. Het voldoet aan 
Richtlijn 44/04 en mag alleen worden gebruikt in voertuigen die zijn opgenomen in de lijst 
van geregistreerde voertuigen.

•  Het mag alleen worden gemonteerd op voertuigen die zijn uitgerust met driepuntsgordels, 
hetzij vastgemaakt, hetzij op rollen, overeenkomstig UN/ECE nr. 16 of een gelijkwaardige 
norm.

Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het autostoeltje of de dealer.
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WAARSCHUWING
•  Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik 

om de veiligheid van uw kind te waarborgen. Het niet opvolgen van de instructies in deze 
handleiding kan leiden tot ernstig letsel bij uw kind.

•  Het kinderzitje kan alleen worden gebruikt met een eigen 5-puntsgordelsysteem voor kinderen 
onder de 18 kg lichaamsgewicht (groep 0+ en groep 1).

•  Het kinderzitje kan niet worden gebruikt met het 5-puntsgordelsysteem voor kinderen vanaf 
18 kg (groep 2/3).

•  Het kinderzitje kan worden geïnstalleerd met de Isofix-bevestiging naar achteren en naar 
voren gericht. Belangrijk – Installeer niet in voorwaartse richting totdat het gewicht van het 
kind meer dan 9 kg bedraagt.

• Voor Isofix-installatie: Lees de handleiding van de autofabrikant.
•  Gebruik geen andere dragende contactpunten dan die welke in de gebruiksaanwijzing zijn 

beschreven en in het kinderbeveiligingssysteem zijn aangegeven.
•  Gebruik dit kinderzitje niet thuis. Het is niet ontworpen voor thuisgebruik en mag daarom 

alleen in uw auto worden gebruikt.
• Laat uw kind nooit zonder toezicht op het zitje zitten.
•  Plaats het achterwaarts gerichte kinderzitje niet op de voorstoel met airbag. Dit kan leiden 

tot de dood of ernstig letsel.
•  Het kinderzitje moet worden vervangen als het bij een ongeval zwaar is belast.
•  Om veiligheidsredenen moet het kinderzitje in het voertuig worden bevestigd, ook als uw 

kind niet in het kinderzitje zit.
•  Zorg er altijd voor dat alle riemen die de stoelsteunen van het voertuig vastzitten, goed vast-

zitten en dat alle riemen die het kind vastzitten aan het lichaam van het kind zijn aangepast. 
Zorg er ook voor dat de gordels niet gedraaid zijn.

•  Bagage of andere voorwerpen die bij een aanrijding letsel kunnen veroorzaken, moeten 
goed worden vastgezet.

•  De stijve voorwerpen en de plastic onderdelen van een kinderbeveiligingssysteem moeten 
zodanig worden geplaatst en geïnstalleerd dat zij bij dagelijks gebruik niet door een be-
weegbare stoel of voertuigdeur kunnen worden opgesloten.

•  Het is belangrijk dat diepgewortelde gordels het bekken stevig vastzetten. Om het risico van 
vallen te voorkomen, moet uw kind altijd vastgebonden zijn.

•  Het is gevaarlijk om zonder toestemming van de verantwoordelijke instantie wijzigingen of 
toevoegingen aan het apparaat aan te brengen. Het niet opvolgen van de installatie-instructies 
van de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem is ook gevaarlijk.

•  Dit kinderzitje is ontworpen voor pasgeborenen en kinderen tot 36 kg. Overbelast het kinder-
zitje nooit door er meer dan één kind of meer dan één kind in te vervoeren.

• Het kinderbeveiligingssysteem mag niet zonder bekleding worden gebruikt.
•  De stoelbekleding mag niet worden vervangen door een andere dan de door de fabrikant 

aanbevolen bekleding, aangezien de stoelbekleding een integrerend deel uitmaakt van het 
beveiligingssysteem.

NL
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SEAT-DELEN

Vooraanzicht

Achteraanzicht

Verstelbare hoofdsteun

Hoofdkussens

Riemgeleider 
(groep 2+3)

Comfortbelegging

Riemgesp

Riemafstelling

Verstelband

Draaigreep

Achterwaartse  
installatieprocedure

Schouderkussens 
U-bout

Isofix- 
connectoruitbreiding

Zitschaal

Schoudervulling

Schouderriem

Kasteelbekleding

Isofix-connector

Hendel voor  
hoekverstelling

Isofix-station

Hoofdsteunverstelling

Top-Tether Zak

Top-Tether

Baby-
kussen

Schouderriem

Riemclip

Isofix-connector
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GEBRUIK VAN HET AUTOSTOELTJE

Instellen van de kantelhoek van de 
autostoel

•  Gebruik één hand om de rode hoekverstelhendel 
aan de onderzijde van de zitschaal te bedienen.

•  De andere hand houdt de rugleuning van de zit-
schaal vast en past de hoek aan.

•  De maximale hoek is alleen van toepassing op de 
achterwaartse positie, de rechte hoek alleen op de 
voorste positie.

Rotatie van de autostoel

•  Trek met één hand aan de hendel aan de voorzijde 
van de stoel, draai de zitschaal met de andere 
hand. Terwijl de zitschaal draait, kan de hendel 
worden losgelaten.

•  Er zijn 4 vergrendelposities op 90, 180, 270 en 
0 / 360° in de richting van de basis. Als de zitschaal 
in een van deze posities staat, wordt deze op zijn 
plaats geklikt.

•  De voorwaartse positie is voor kinderen in de 
groepen 1, 2 en 3. De achterwaartse positie is voor 
kinderen in de groepen 0+ en 1.

Alleen naar voren 
gericht

Alleen achterwaarts

90°270°

0/360°

180°



- 7 -

90°
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Afstelling van de riem

•  Om de riem los te maken, drukt u met één hand op 
de rode knop van de voorste riemafstelling.

•  Met de andere hand houdt u de gesp met de riemen 
vast en maakt u deze vervolgens los.

•  Om de riem te bevestigen, trekt u aan de verstel-
band aan de voorzijde.

Instellen van de hoofdsteunhoogte

•  Maak de riem los en trek de rode hendel aan de 
achterkant van de hoofdsteun op de juiste hoogte 
om de hoofdsteun in te stellen.

•  Laat de hendel los en zorg ervoor dat de 
hoofdsteun vergrendeld is.

Openen / sluiten van de riem

•  Om de band te ontgrendelen, drukt u op de rode 
knop op de gesp en scheidt u de twee gespen van 
elkaar.

•  Om de riem te vergrendelen, sluit je eerst de 2 ge-
spen aan en steek je ze samen in de gesp.
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Verwijderen van het gordelsysteem

•  Maak de riem los.
•  Ontgrendel de riem en de schouderkussens op de 

rug en verwijder vervolgens het riemsysteem.

Installatie met Isofix

•  Schuif de gele inbrenghulpmiddelen door de sleuf 
in de bekleding tussen rugleuning en zitting en in 
de Isofix-beugels.

•  Zorg ervoor dat de platte kant naar beneden is ge-
richt. Dit is niet nodig als het voertuig al over vaste 
inbrenghulpmiddelen beschikt.

•  Druk op de beide Isofix-connectorknoppen aan 
beide zijden om de Isofix-connectoren in de lengte 
te verlengen.

•  Steek de Isofix-connectoren in de inbrenghulp-
middelen en druk erop tot u hoort dat ze op hun 
plaats klikken.

•  Het display aan beide zijden wordt alleen groen 
als de aansluitingen zijn gemaakt. Druk het au-
tostoeltje tegen de rugleuning tot het stevig op 
zijn plaats zit.

Installatie met Top-Tether

• Haal de top tether uit je zak.
•  Om de bovenste tui los te maken, drukt u met één 

hand op de grijze verstelknop en trekt u met de 
andere hand de zijkant van het gordelanker op de 
gewenste lengte.

•  Om de Top-Tether te bevestigen, hangt u het anker 
aan het bevestigingspunt van het autostoeltje 
en trekt u het zo strak mogelijk vast. De indicator 
wordt pas groen als de gordel is vergrendeld.
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INSTALLATIE VAN HET AUTOSTOELTJE

A

C

B

Groep 0+ / 1 (naar achteren gericht)
(Voor kinderen van 0-18 kg)

•  Als er geen Isofix-systeem op het voertuig 
aanwezig is, gebruik dan de 3-puntsgordel 
van de auto.

•  Trek de veiligheidsgordel van de auto tot de 
maximale lengte.

•  Leid de veiligheidsgordel door de blauwe 
gordelgeleider aan de achterzijde van het 
autostoeltje.

•  Leid de heupgordel door beide zijgeleiders, 
onder het comfort-inzetstuk.

•  Sluit de veiligheidsgordel met de gesp op 
het autostoeltje. Zorg ervoor dat de veilig-
heidsgordel niet gedraaid is.

•  Trek de veiligheidsgordel van het voertuig 
zoveel mogelijk aan en controleer of het au-
tostoeltje goed vastzit.

•  LET OP: De naar achteren gerichte positie die 
aan de driepuntsgordel van het voertuig is be-
vestigd, is ALLEEN aanvaardbaar voor groep 0+.

3

1

2

•  Druk op de beide Isofix-connectorknoppen 
aan beide zijden om de Isofix-connectoren 
in de lengte te verlengen.

•  Steek de Isofix-connectoren in de inbrenghul-
pmiddelen en druk erop tot ze op hun plaats 
klikken.

•  Het display aan beide zijden wordt alleen 
groen als de aansluitingen zijn gemaakt. 
Trek het autostoeltje naar de rugleuning toe 
tot het stevig staat.

•  Haal de top tether uit je zak.
•  Om de bovenste tui los te maken, drukt u 

met één hand op de grijze verstelknop en 
trekt u met de andere hand de zijkant van 
het gordelanker op de gewenste lengte.

•  Trek de bovenste riem door de blauw ge-
markeerde riemgeleider op de hoofdsteun.

•  Bevestig het anker aan het bevestigings-
punt aan de achterzijde van het autostoeltje.

•  Trek de top tether strak door aan de andere 
kant van de riem te trekken. Zorg ervoor dat 
de indicator groen is.
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Groep 1 (naar voren gericht)
(Voor kinderen van 9-18 kg)

•  Plaats het autostoeltje op het autostoeltje, 
stel het in op de maximale hoek en draai het 
naar de autodeur toe.

•  Ontgrendel de gesp van het autostoeltje 
en plaats de riemen aan de buitenkant van 
het zitje.

• Plaats het kind in het autostoeltje.
•  Stel de hoogte van de hoofdsteun zo in dat 

de schouderriem vrij blijft.
•  Sluit de riemgesp weer tot u een „klik“ hoort.
•  Trek aan de verstelriem aan de voorzijde om 

de riemen aan te spannen. Zorg ervoor dat 
de riemen niet gedraaid zijn.

•  Draai de stoel naar achteren. Controleer of 
het autostoeltje in deze stand vergrendeld 
is.

•  Het babykussen en het comfortkussen zijn 
geschikt voor baby‘s onder de 6 kg.

•  Bij een lichaamsgewicht van 6-13 kg is de 
babyinzet niet nodig.

•  Pas de hoogte van de hoofdsteun aan de 
grootte van het kind aan.

5

4

Montagevariant: Isofix + 3-puntsgordel

1 •  Plaats het autostoeltje op het autostoeltje 
en stel het in de voorwaartse positie in.

•  Druk op de beide Isofix-connectorknoppen 
aan beide zijden om de Isofix-connectoren 
in de lengte te verlengen.

•  Steek de Isofix-connectoren in de inbrenghul-
pmiddelen en druk erop tot u hoort dat ze 
op hun plaats klikken.

•  Het display aan beide zijden wordt alleen 
groen als de aansluitingen zijn gemaakt. 
Druk het autostoeltje tegen de rugleuning 
tot het stevig op zijn plaats zit.
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3 •  Ontgrendel de gesp van het autostoeltje 
en plaats de riemen aan de buitenkant van 
het zitje.

• Plaats het kind in het autostoeltje.
•  Stel de hoogte van de hoofdsteun zo in dat 

de schouderriem vrij blijft.
•  Sluit de riemgesp weer tot u een „klik“ hoort.
•  Trek aan de verstelriem aan de voorzijde om 

de riemen aan te spannen. Zorg ervoor dat 
de riemen niet gedraaid zijn.

•  Pas de schoudervullingen zo aan dat ze 
comfortabel op de borst en schouders van 
het kind liggen.

2 De veiligheidsgor-
del van de auto 

loopt door het 
gordelsysteem en 

achter het com-
fort-inzetstuk.

•  Leid de driepuntsgordel van de auto door 
de achterschouderriemen en door de gor-
delgeleider van het autostoeltje. Sluit de 
gesp van de driepuntsgordel van de auto.

•  Zorg ervoor dat de schouderriem over het 
bovenste deel van de rugleuning van het 
autostoeltje loopt.

•  Zorg ervoor dat de heupgordel door de zijkant 
van de rugleuning loopt.

•  Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel niet 
gedraaid is.

•  Trek de autogordel zoveel mogelijk aan en 
controleer of de stoel goed vastzit.

4 •  Verwijder de baby pad onder de comfort 
pad in de voorwaartse positie.

•  De comfortbelegging is voor kinderen van 
9-13 kg.

•  Afhankelijk van de grootte van het kind kan 
de comfortzool worden verwijderd zodra het 
kind tussen de 13-18 kg weegt.
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De veiligheidsgor-
del van de auto 

loopt door het 
gordelsysteem en 

achter het com-
fort-inzetstuk.

•  Plaats het autostoeltje op het autostoeltje 
en stel het in de voorwaartse positie in.

•   Leid de driepuntsgordel van de auto door 
de achterschouderriemen en door de gor-
delgeleider van het autostoeltje. Sluit de 
gesp van de driepuntsgordel van de auto.

•  Zorg ervoor dat de schouderriem over het 
bovenste deel van de rugleuning van het 
autostoeltje loopt.

•  Zorg ervoor dat de heupgordel door de zijkant 
van de rugleuning loopt.

•  Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel niet 
gedraaid is.

•  Trek de autogordel zoveel mogelijk aan en 
controleer of de stoel goed vastzit.

Montagevariant: 3-puntsgordel

1

2 •  Ontgrendel de gesp van het autostoeltje 
en plaats de riemen aan de buitenkant van 
het zitje.

• Plaats het kind in het autostoeltje.
•  Stel de hoogte van de hoofdsteun zo in dat 

de schouderriem vrij blijft.
•  Sluit de riemgesp weer tot u een „klik“ hoort.
•  Trek aan de verstelriem aan de voorzijde om 

de riemen aan te spannen. Zorg ervoor dat 
de riemen niet gedraaid zijn.

•  Pas de schoudervullingen zo aan dat ze 
comfortabel op de borst en schouders van 
het kind liggen.

3 •  Verwijder de baby pad onder de comfort 
pad in de voorwaartse positie.

•  De comfortbelegging is voor kinderen van 
9-13 kg.

•  Afhankelijk van de grootte van het kind kan 
de comfortzool worden verwijderd zodra het 
kind tussen de 13-18 kg weegt.
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Groep 2 / 3
(Voor kinderen van 15-36 kg)

1

2

•  Maak de gordel los, rijg het gordelsysteem 
en de vulling uit de metalen beugels aan de 
achterkant van het autostoeltje en leid ze 
door het autostoeltje naar voren.

•  Verwijder de schouderkussentjes en riem-
gespen van de riem.

•  Vouw de riem samen zodat deze achter de 
afdekking in de uitsparing op de rugleuning 
kan worden opgeborgen.

•  Om de riemgesp te verwijderen, rijgt u de 
riem door het H-vormige bevestigingspunt.

•  Bewaar alle verwijderde onderdelen op een 
veilige plaats.

•  Plaats het autostoeltje op het autostoeltje 
en plaats het naar voren.

•  Druk op de beide Isofix-connectorknoppen 
aan beide zijden om de Isofix-connectoren 
in de lengte te verlengen.

•  Steek de Isofix-connectoren in de inbrenghul-
pmiddelen en druk erop tot ze op hun plaats 
klikken.

•  Het display aan beide zijden wordt alleen 
groen als de aansluitingen zijn gemaakt. 
Trek het autostoeltje naar de rugleuning toe 
tot het stevig staat.

3 • Plaats het kind in het autostoeltje.
•  Stel de hoogte van de hoofdsteun zo 

in dat de rode gordelgeleider onder de 
hoofdsteun vrij blijft.

•  Leid de autogordel door de rode gordelgelei-
der onder de hoofdsteun van het autostoeltje.

•  Zorg ervoor dat de heupgordel door de zij-
kant van het autostoeltje loopt.

•  Zorg ervoor dat met name de heupgordel 
strak zit en zo diep mogelijk over het bekken 
van het kind loopt.

•  Sluit de driepuntsgordel met de gesp op het 
autostoeltje. Zorg ervoor dat de driepunts-
gordel niet gedraaid is.

•  Trek de driepuntsgordel van het voertuig zo 
strak mogelijk aan en controleer of het au-
tostoeltje goed vastzit.
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REINIGEN

Dit product is ontworpen met het oog op veiligheid, comfort en functionaliteit. Neem de tijd om 
deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u dit product gebruikt en bewaar het op een 
veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Gebruik geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen 
om een langdurig gebruik van uw autostoeltje te garanderen. Controleer de duurzaamheid van 
de stof en de naden na elke wasbeurt. Volg bij het wassen van de stof de instructies op het 
etiket (zie hieronder) zorgvuldig op.

ONDERHOUD

Controleer regelmatig de toestand van het product op mogelijke schade. Niet gebruiken in 
geval van schade en buiten het bereik van kinderen houden.

NIET bleken

Trommeldroging bij lage 
temperatuur

Wassen op 30°C,
zachte cyclus

NIET strijken

NIET chemisch reinigen

30

30

30

30

30
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Gracias por comprar nuestro asiento infantil Reboarder360°. Si necesita ayuda con este produc-
to, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

APLICACIÓN
•  Este producto es aplicable para niños del grupo ECE 0+ / 1 / 2 / 3. Rango de peso: 0-36 kg. 

Rango de edad: 0-12 años.
•  El grupo 0+ es para niños de 0 a 13 kg. La silla de coche para bebé se monta en el coche con 

un cinturón de 3 puntos o con conectores ISOFIX y el Top-Tether.
•  El grupo 1 es para niños de 9 a 18 kg. El asiento de coche del bebé se dirige hacia adelante 

y se fija al coche con un cinturón de 3 puntos o un cinturón de 3 puntos e Isofix. También se 
permite el uso inverso de hasta 18 kg con Isofix y Top-Tether. El niño es atado a través del 
cinturón de seguridad de 5 puntos del asiento del bebé.

•  Los grupos 2 y 3 son para niños de 15 a 36 kg. El sistema de cinturones de seguridad de 5 
puntos del asiento infantil se retira. El asiento infantil está orientado hacia delante y se monta 
en el automóvil mediante conectores Isofix. El niño está sujeto al cinturón de 3 puntos del 
coche. Como alternativa, el asiento infantil para automóvil puede fijarse directamente con el 
cinturón de tres puntos del automóvil sin necesidad de conectores Isofix.

•  Se recomienda instalar el asiento de seguridad en el asiento trasero del vehículo. NO fije el 
asiento infantil para uso hacia atrás en el Grupo ECE 0+ en el asiento delantero donde haya un 
airbag. A menos que el airbag se pueda desactivar. Para más información, consulte el manual 
de instrucciones del vehículo.

•  Esta silla infantil sólo es adecuada para vehículos equipados con conectores Isofix y cinturones 
de seguridad de 3 puntos de acuerdo con la norma ECE R16 u otras normas equivalentes.

La siguiente tabla proporciona información sobre los dispositivos y métodos de fijación:

ES

Grupo ECE Sentido de montaje Método de instalación Tipo Isofix tamaño

0+ Invertir Isofix + Top-Tether
Semi-
universal

D

0+ Invertir
Arnés de 3 puntos del 
coche

Universal –

1 Invertir Isofix + Top-Tether
Semi-
universal

D

1 Adelante
Arnés de 3 puntos del 
coche + Isofix

Semi-
universal

–

1 Adelante
Arnés de 3 puntos del 
coche

Universal –

2 / 3 Adelante
Arnés de 3 puntos del 
coche

Universal –

2 / 3 Adelante
Arnés de 3 puntos del 
coche + Isofix

Semi-
universal

–
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ADVERTENCIA
•  Esta silla de automóvil es un dispositivo de retención “universal” para niños. Está homologada 

de conformidad con la norma N.° 44/04, está adaptada a un uso general en los vehículos y es 
compatible con la inmensa mayoría de asientos de vehículos, salvo excepciones.

•  La compatibilidad perfecta se consigue más fácilmente cuando el fabricante del vehículo 
declara que sus vehículos están adaptados para los dispositivos de retención “universal”.

•  Este dispositivo de retención está clasificado como “universal”, según los criterios de homo-
logación más estrictos, en comparación con los modelos anteriores, que ya no se ajustan a 
estas nuevas disposiciones.

•  Adaptable únicamente a los vehículos que dispongan de cinturones de seguridad con tres 
puntos de anclaje, fijos o con enrolladores, homologados según la norma UN/ECE N.° 16 u 
otra norma equivalente.

 
•  Éste es un DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA NIÑOS ‘SEMI-UNIVERSAL’. Está homologado 

de acuerdo con el reglamento nº 44, serie de enmiendas 04. Este dispositivo de sujeción sólo 
puede ser utilizado en los vehículos señalados en la lista adjunta de vehículos autorizados.

•  Adaptable únicamente en vehículos provistos de cinturones de seguridad con 3 puntos de 
anclaje, fijos o con enrolladotes, homologados según el reglamento UN/ECE nº 16 u otra 
norma equivalente.

En caso de duda, contacte con el fabricante del dispositivo de sujeción o su revendedor.
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ADVERTENCIA
•  Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usarlo y guárdelo para futuras referencias 

para garantizar la seguridad de su hijo. El incumplimiento de las instrucciones de este manual 
puede resultar en lesiones graves para su hijo.

•  El asiento infantil sólo puede utilizarse con su propio sistema de arnés de 5 puntos para niños 
menores de 18 kg de peso corporal (Grupo 0+ y Grupo 1).

•  El asiento infantil no se puede utilizar con el sistema de arnés de 5 puntos para niños de 18 
kg o más (Grupo 2 / 3).

•  El asiento infantil se puede instalar con la fijación Isofix hacia delante y hacia atrás. Importante –  
No instale en dirección hacia adelante hasta que el peso del niño supere los 9 kg.

• Para la instalación de Isofix: asegúrese de leer el manual del fabricante del vehículo.
•  No utilice puntos de contacto de carga distintos de los descritos en las instrucciones y marcados 

en el sistema de retención infantil.
•  No utilice este asiento de seguridad para niños en casa. No ha sido diseñado para su uso en 

casa y, por lo tanto, sólo debe ser utilizado en su coche.
• Nunca deje a su hijo desatendido en el asiento en ningún momento.
•  No coloque el asiento infantil orientado hacia atrás en el asiento delantero con airbag. Esto 

puede causar la muerte o lesiones graves.
•  El asiento infantil debe sustituirse si ha sido sometido a cargas pesadas en un accidente.
•  Por razones de seguridad, el asiento infantil debe fijarse en el vehículo incluso si su hijo no 

está sentado en el asiento infantil.
•  Asegúrese siempre de que todas las correas que sujetan el soporte del asiento en el vehículo 

estén bien ajustadas y que todas las correas que sujetan al niño estén adaptadas al cuerpo 
del niño. Asegúrese también de que las correas no estén torcidas.

•  El equipaje u otros artículos que puedan causar lesiones en caso de colisión deben estar 
debidamente asegurados.

•  Los objetos rígidos y las partes plásticas de un sistema de retención de niños se colocarán 
e instalarán de forma que no puedan quedar atrapados por un asiento o una puerta del 
vehículo móviles en el uso diario.

•  Es importante que los cinturones bien asentados aseguren la pelvis firmemente. Para evitar 
el riesgo de caerse, su hijo siempre debe estar atado con correas.

•  Es peligroso realizar cambios o adiciones al dispositivo sin el consentimiento de la autoridad 
responsable. El incumplimiento de las instrucciones de instalación del fabricante del sistema 
de retención infantil también será peligroso.

•  Este asiento infantil ha sido diseñado para recién nacidos y niños de hasta 36 kg de peso. 
Nunca sobrecargue el asiento infantil llevando más de un niño o cargas adicionales en él.

• El sistema de retención infantil no debe utilizarse sin la funda del asiento.
•  La funda del asiento no debe ser reemplazada por otra que no sea la recomendada por el 

fabricante, ya que la funda del asiento es una parte integral del rendimiento del sistema de 
retención.

ES
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ES
PIEZAS DEL ASIENTO

Vista frontal

Visión trasera

Reposacabezas 
ajustable

Cojines de cabeza

Guía de bandas 
(Grupo 2+3)

Inserto de confort

Hebilla del cinturón

Ajuste de correas

Cinta de ajuste

Palanca giratoria

Procedimiento de 
instalación hacia atrás

Almohadillas para los 
hombros Perno en U

Extensión del conector 
Isofix

Carcasa del asiento

Hombrera

Asa de hombro

Tapicería del castillo

Conector isofix

Palanca para el ajuste 
del ángulo

Estación Isofix

Ajuste del  
reposacabezas

Bolsa de Top-Tether

Top-Tether

Protector 
para bebés

Asa de hombro

Clip del cinturón

Conector Isofix
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ES
USO DEL ASIENTO INFANTIL PARA AUTOMÓVIL

Ajuste del ángulo de inclinación de la 
silla para automóvil

•  Utilice una mano para accionar la palanca de ajuste 
del ángulo rojo en la parte delantera inferior de la 
carcasa del asiento.

•  La otra mano sostiene el respaldo de la carcasa 
del asiento y ajusta el ángulo.

•  El ángulo máximo se aplica sólo a la posición trasera, 
el ángulo vertical sólo a la posición delantera.

Rotación de la silla de auto

•  Tire de la palanca situada en la parte delantera del 
asiento con una mano y gire la carcasa del asiento 
con la otra. Mientras la carcasa del asiento está gi-
rando, la palanca puede soltarse.

•  Hay 4 posiciones de bloqueo a 90, 180, 270 y 
0 / 360° en la dirección de la base. Si la carcasa del 
asiento está en una de estas posiciones, se encaja 
en su sitio.

•  La posición hacia adelante es para los niños de los 
grupos 1, 2 y 3. La posición hacia atrás es para los 
niños de los grupos 0+ y 1.

Sólo mirando hacia 
adelante

Sólo hacia atrás

90°270°

0/360°

180°
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90°

ES

Ajuste de la cinta

•  Para soltar el cinturón, presione con una mano el 
botón rojo del ajuste del cinturón delantero.

•  Con la otra mano, sujete la hebilla con las correas 
puestas y luego afloje la hebilla.

•  Para abrochar el cinturón, tire de la correa de ajuste 
delantera.

Ajuste de la altura del reposacabezas

•  Suelte la correa y tire de la palanca roja de la parte 
posterior del reposacabezas a la altura correcta 
para ajustar el reposacabezas.

•  Suelte la palanca y asegúrese de que el reposaca-
bezas esté bloqueado.

Apertura / cierre de la cinta

•  Para desbloquear la correa, presione el botón rojo 
de la hebilla y separe las dos lengüetas de la hebilla.

•  Para cerrar el cinturón, primero conecte las dos 
lengüetas de la hebilla e insértelas en la hebilla.
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ES
Desmontaje del sistema de correas

•  Afloja el cinturón.
•  Desbloquee las almohadillas de la correa y de los 

hombros en la parte posterior y, a continuación, 
retire el sistema de la correa.

Instalación con Isofix

•  Empuje las ayudas de inserción amarillas a través 
de la ranura de la tapicería entre el respaldo y el 
asiento y dentro de los soportes Isofix.

•  Asegúrese de que el lado plano esté hacia abajo. 
Esto no es necesario si el vehículo ya dispone de 
ayudas fijas para la inserción.

•  Pulse los dos botones laterales del conector Isofix 
para ampliar la longitud de los conectores Isofix.

•  Inserte los conectores ISOFIX en los dispositivos 
de ayuda para la inserción y presione hasta que 
oiga que encajan en su sitio.

•  La pantalla de ambos lados sólo se vuelve verde 
cuando se realizan las conexiones. Presione el asiento 
infantil contra el respaldo hasta que quede bien 
sujeto.

Instalación con Top-Tether

• Saque la correa de sujeción superior de su bolsillo.
•  Para soltar la correa de sujeción superior, presione 

la perilla de ajuste gris con una mano y tire del lado 
del anclaje del cinturón a la longitud deseada con 
la otra mano.

•  Para fijar el anclaje superior, cuelgue el anclaje en 
el punto de fijación del asiento del coche y tire de 
él lo más fuerte posible. El indicador no se pone 
de color verde hasta que se bloquea el cinturón.
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INSTALACIÓN DE LA SILLA INFANTIL PARA AUTOMÓVIL

A

C

B

Grupo 0+ / 1 (mirando hacia atrás)
(Para niños de 0 a 18 kg)

•  Si no hay un sistema Isofix en el vehículo, 
utilice el arnés de 3 puntos del coche.

•  Tire del cinturón de seguridad del automóvil 
hasta la longitud máxima.

•  Pase el cinturón de seguridad a través de la  
guía azul que se encuentra en la parte superior 
trasera del asiento infantil para automóvil.

•  Pase el cinturón de regazo a través de ambas 
guías laterales, debajo del inserto de confort.

•  Cierre el cinturón de seguridad con la hebilla 
del asiento del coche. Asegúrese de que el 
cinturón de seguridad no esté torcido.

•  Apriete el cinturón de seguridad del vehículo 
tanto como sea posible y compruebe que el 
asiento infantil esté bien colocado.

•  ATENCIÓN: La posición hacia atrás fijada al 
cinturón de 3 puntos del vehículo es SOLO 
aceptable para el Grupo 0+.

3

1

2

•  Pulse los dos botones laterales del conector 
Isofix para ampliar la longitud de los conec-
tores Isofix.

•  Inserte los conectores Isofix en las ayudas 
de inserción y presione hasta que encajen 
en su sitio.

•  La pantalla de ambos lados sólo se vuelve 
verde cuando se realizan las conexiones. 
Tire del asiento infantil hacia el respaldo 
hasta que esté bien sujeto.

•  Saque la correa de sujeción superior de  
su bolsillo.

•  Para soltar la correa de sujeción superior, 
presione la perilla de ajuste gris con una 
mano y tire del lado del anclaje del cinturón 
a la longitud deseada con la otra mano.

•  Tire de la correa superior a través de la guía de  
la correa marcada en azul en el reposacabezas.

•  Fije el anclaje al punto de fijación en la parte 
trasera de la silla para automóvil.

•  Tire del amarre superior tirando del otro lado 
de la correa. Asegúrese de que el indicador 
esté en verde.
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Grupo 1 (orientado hacia adelante)
(Para niños de 9 a 18 kg)

•  Coloque el asiento infantil en el asiento del 
coche, ajústelo al ángulo máximo y gírelo 
hacia la puerta del coche.

•  Abra la hebilla del asiento infantil y coloque 
las correas en la parte exterior del asiento.

•  Coloque al niño en el asiento infantil para 
automóvil.

•  Ajuste la altura del reposacabezas de modo 
que la correa para el hombro quede libre.

•  Cierre la hebilla del cinturón de nuevo hasta 
que oiga un „clic“.

•  Tire de la correa de ajuste frontal para apretar 
las correas. Asegúrese de que las correas no 
estén torcidas.

•  Gire el asiento hacia atrás. Compruebe que 
el asiento infantil está bloqueado en esta 
posición.

•  El cojín de bebé y el cojín de confort son 
adecuados para bebés de menos de 6 kg.

•  Con un peso corporal de 6-13 kg, no es 
necesario el uso de la funda para bebé.

•  Ajuste la altura del reposacabezas al tamaño 
del niño.

5

4

Variante de montaje: Isofix + arnés de 3 puntos

1 •  Coloque el asiento infantil en el asiento del 
coche y ajústelo a la posición delantera.

•  Pulse los dos botones laterales del conector 
Isofix para ampliar la longitud de los conec-
tores Isofix.

•  Inserte los conectores Isofix en los dispositivos 
de ayuda para la inserción y presione hasta 
que oiga que encajan en su sitio.

•  La pantalla de ambos lados sólo se vuelve 
verde cuando se realizan las conexiones. 
Presione el asiento infantil contra el respaldo 
hasta que quede bien sujeto.
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3 •  Abra la hebilla del asiento infantil y coloque 
las correas en la parte exterior del asiento.

•  Coloque al niño en el asiento infantil para 
automóvil.

•  Ajuste la altura del reposacabezas de modo 
que la correa para el hombro quede libre.

•  Cierre la hebilla del cinturón de nuevo hasta 
que oiga un „clic“.

•  Tire de la correa de ajuste frontal para apretar 
las correas. Asegúrese de que las correas no 
estén torcidas.

•  Ajuste las hombreras de manera que 
queden cómodamente sobre el pecho y los 
hombros del niño.

2
El cinturón de 
seguridad del 
vehículo pasa 

por el sistema de 
cinturones y por 

detrás del inserto 
de confort.

•  Pase el cinturón de seguridad de 3 puntos 
del automóvil a través de los cinturones de 
hombro traseros y a través de la guía del 
cinturón de seguridad del asiento infantil 
para automóvil. Cierre la hebilla del cinturón 
de seguridad de 3 puntos del automóvil.

•  Asegúrese de que la correa para el hombro 
pase por encima de la parte superior del 
respaldo del asiento infantil para automóvil.

•  Asegúrese de que el cinturón de regazo 
pase por el lateral del respaldo.

•  Asegúrese de que el cinturón de seguridad 
no esté torcido.

•  Apriete el cinturón de seguridad del auto-
móvil tanto como sea posible y compruebe 
que el asiento esté bien asentado.

4 •  Por favor, retire la almohadilla del bebé debajo 
de la almohadilla de confort en la posición 
hacia adelante.

•  El inserto de confort es para niños de 9 a 
13 kg.

•  Dependiendo del tamaño del niño, la plan-
tilla de confort puede retirarse tan pronto 
como el niño pese entre 13 y 18 kg.
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El cinturón de 
seguridad del 
vehículo pasa 

por el sistema de 
cinturones y por 

detrás del inserto 
de confort.

•  Coloque el asiento infantil en el asiento del 
coche y ajústelo a la posición delantera.

•   Pase el cinturón de seguridad de 3 puntos 
del automóvil a través de los cinturones de 
hombro traseros y a través de la guía del 
cinturón de seguridad del asiento infantil 
para automóvil. Cierre la hebilla del cinturón 
de seguridad de 3 puntos del automóvil.

•  Asegúrese de que la correa para el hombro 
pase por encima de la parte superior del 
respaldo del asiento infantil para automóvil.

•  Asegúrese de que el cinturón de regazo 
pase por el lateral del respaldo.

•  Asegúrese de que el cinturón de seguridad 
no esté torcido.

•  Apriete el cinturón de seguridad del auto-
móvil tanto como sea posible y compruebe 
que el asiento esté bien asentado.

Variante de montaje: Arnés de 3 puntos

1

2 •  Abra la hebilla del asiento infantil y coloque 
las correas en la parte exterior del asiento.

•  Coloque al niño en el asiento infantil para 
automóvil.

•  Ajuste la altura del reposacabezas de modo 
que la correa para el hombro quede libre.

•  Cierre la hebilla del cinturón de nuevo hasta 
que oiga un „clic“.

•  Tire de la correa de ajuste frontal para apretar 
las correas. Asegúrese de que las correas no 
estén torcidas.

•  Ajuste las hombreras de manera que 
queden cómodamente sobre el pecho y los 
hombros del niño.

3 •  Por favor, retire la almohadilla del bebé debajo 
de la almohadilla de confort en la posición 
hacia adelante.

•  El inserto de confort es para niños de 9 a 
13 kg.

•  Dependiendo del tamaño del niño, la plan-
tilla de confort puede retirarse tan pronto 
como el niño pese entre 13 y 18 kg.
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Grupo 2 / 3
(Para niños de 15 a 36 kg)

1

2

•  Afloje el cinturón, enhebre el sistema de cin-
turón y el acolchado de sus soportes metáli-
cos en la parte posterior del asiento infantil 
para automóvil y guíelos a través del asiento 
infantil para automóvil hasta la parte delantera.

•  Retire las hombreras y las hebillas del cinturón.
•  Pliegue la cinta de manera que se pueda guar-

dar detrás de la funda en el hueco del respaldo.
•  Para quitar la hebilla del cinturón, pase el cin-

turón a través del punto de fijación en forma de H.
•  Mantenga todas las piezas desmontadas en 

un lugar seguro.

•  Coloque el asiento infantil en el asiento de se-
guridad y colóquelo en la posición delantera.

•  Pulse los dos botones laterales del conector 
Isofix para ampliar la longitud de los conec-
tores Isofix.

•  Inserte los conectores Isofix en las ayudas 
de inserción y presione hasta que encajen 
en su sitio.

•  La pantalla de ambos lados sólo se vuelve 
verde cuando se realizan las conexiones. 
Tire del asiento infantil hacia el respaldo 
hasta que esté bien sujeto.

3 •  Coloque al niño en el asiento infantil para 
automóvil.

•  Ajuste la altura del reposacabezas de modo 
que la guía roja del cinturón de seguridad 
debajo del reposacabezas quede libre.

•  Guíe el cinturón de seguridad del automóvil a 
través de la guía roja del cinturón debajo del re-
posacabezas del asiento infantil para automóvil.

•  Asegúrese de que el cinturón de regazo pase 
por el lateral del asiento infantil para automóvil.

•  Asegúrese de que el cinturón de regazo en 
particular esté bien apretado y que esté lo 
más profundo posible sobre la pelvis del niño.

•  Cierre el cinturón de seguridad de 3 pun-
tos con la hebilla del asiento del coche. 
Asegúrese de que el cinturón de seguridad 
de 3 puntos no esté torcido.

•  Tire del cinturón de seguridad de 3 puntos del 
vehículo con la mayor fuerza posible y comprue-
be que el asiento infantil está bien colocado.
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LIMPIEZA

Este producto ha sido diseñado teniendo en cuenta la seguridad, el confort y la funcionalidad. 
Por favor, lea detenidamente este manual antes de utilizar este producto y guárdelo en un lugar 
seguro para futuras consultas.

No utilice disolventes, productos de limpieza abrasivos o productos de limpieza agresivos para 
garantizar el uso a largo plazo de la silla de coche de su hijo. Compruebe la durabilidad del 
tejido y de las costuras después de cada lavado. Cuando lave la tela, siga cuidadosamente las 
instrucciones de la etiqueta (ver abajo).

INSTALACIÓN

Compruebe regularmente el estado del producto para ver si está dañado. No utilizar en caso 
de daños y mantener fuera del alcance de los niños.

NO blanquear

Secado en tambor a baja 
temperatura

Lavar a 30°C,
ciclo suave

NO planchar

NO limpiar en seco

30

30

30

30

30
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