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    Gefeliciteerd
U hebt een volledig gecertificeerde kinderstoel voor 
kindveiligheid van hoge kwaliteit aangeschaft. Dit prod-
uct is geschikt voor gebruik bij kinderen die MINDER we-
gen dan 18 kg (ongeveer 4 jaar oud of jonger).

Lees deze instructiehandleiding zorgvuldig door en volg 
de installatiestappen want dit is de ENIGE manier om uw 
kind te beschermen tegen ernstig letsel of overlijden in 
geval van een ongeluk, en om uw kind comfort te geven 
bij het gebruik van dit product.

Bewaar deze instructiehandleiding voor raadpleging in 
de toekomst.

Bezoek voor de garantiebepalingen svp onze website  
joiebaby.com

Graag bevestigen
Zorg ervoor dat uw voertuig is uitgerust met een 
veiligheidsgordel met 3 punten.

Veiligheidsgordels kunnen variëren qua ontwerp en leng-
te naar gelang de fabrikant, de productiedatum en het 
type voertuig. Deze kinderstoel is alleen geschikt voor 
gebruik in de vermelde voertuigen met veiligheidsgordels 
met 3 punten en die zijn goedgekeurd volgens Europese 
Regelgeving Nr. 16 of andere vergelijkbare normen.

 

! Bewaar de instructiehandleiding in het opbergvak van 
de achterklep voor raadpleging in de toekomst.

NL
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Onderdelenlijst

Het kleine zitje bevat een hoofdsteun en binnenkussens. Zachte onderdelen 
omvatten zitje, schouderriem, kruisriem, klein zitje. Controleer op ontbrekende 
onderdelen. Neem contact op met de verkoper als iets ontbreekt.

Fig. 1.1 Hoofdsteun
Fig. 1.2 Schouderriem
Fig. 1.3 Gesp
Fig. 1.4 Kruisriem
Fig. 1.5 Insteladapter
Fig. 1.6 Instellen gordel
Fig. 1.7 Schoudergordel
Fig. 1.8 Ontgrendelapparaat
Fig. 1.9 Sleufachterwaartse  
 veiligheidsgordel

Fig. 1.10 Hoofdsteun
Fig. 1.11 Sleuf voor hoofdsteun 
Fig. 1.12 Binnenkussens
Fig. 1.13 Indicatie voor schuinstand
Fig. 1.14 Instelhendel schuinstand
Fig. 1.15 Sleuf voorwaartse veiligheidsgordel
Fig. 1.16 Instelhendel voor hoofdsteun
Fig. 1.17 Opslagvak instructiehandleiding
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! GEEN ENKELE kinderstoel kan een volledige bescherming 
garanderen tegen letsel bij een ongeluk.

 Het juiste gebruik van deze kinderstoel reduceert echter het risico op 
ernstig letsel of overlijden voor uw kind.

! Deze kinderstoel is ALLEEN ontworpen voor kinderen die niet 
zwaarder wegen dan 18 kg (ongeveer 4 jaar oud of jonger).

! Gebruik of installeer deze kinderstoel NIET voordat u de instructies in 
deze handleiding en in de handleiding van uw voertuig hebt gelezen 
en begrepen.

! Installeer of gebruik deze kinderstoel NIET zonder het opvolgen van 
de instructies en waarschuwingen in deze handleiding, anders kunt u 
een ernstig risico op letsel of overlijden voor uw kind veroorzaken.

! Breng GEEN veranderingen aan deze kinderstoel aan en gebruik het 
niet in combinatie met onderdelen van andere fabrikanten.

! Gebruik deze kinderstoel NIET als het is beschadigd of als 
onderdelen ontbreken.

! Kleed uw kind NIET in niet-passende kleding omdat dit kan 
voorkomen dat uw kind goed en stevig wordt vastgezet met de 
schoudergordels en de gordels tussen de dijen.

! Laat deze kinderstoel NIET los of niet goed bevestigd in de auto 
staan omdat een niet goed vastgezet kinderzitje rondgeslingerd kan 
worden en de inzittenden kan verwonden bij een scherpe bocht, 
plotseling remmen of een botsing. Verwijder het als het niet 
regelmatig gebruikt wordt.

! Laat uw kind NOOIT zonder toezicht achter met dit kinderzitje.
! Zorg ervoor dat de banden (schootriem) onder de buik zo laag 

mogelijk liggen, om het bekken goed te ondersteunen.
! Zet het kinderzitje NIET rechtop als een actieve airbag voorin is 

geïnstalleerd terwijl uw kind nog achteruit kijkend zit.
! Gebruik NOOIT een tweedehands kinderzitje of een kinderzitje 

waarvan u de afkomst niet kent, omdat deze structurele schade kan 
bevatten die de veiligheid van uw kind in gevaar brengt.

! Gebruik NOOIT touwen of andere vervangingsmiddelen voor 
stoelriemen in geval van letsel door het kinderzitje.

! Gebruik dit kinderzitje NIET als normale stoel, omdat het kan omvallen 
en het kind verwonden.

! Houd dit kinderzitje uit de buurt van zonlicht, anders kan het te heet 
worden voor de huid van uw kind.

! Gebruik dit kinderzitje NIET zonder de meegeleverde zachte 
onderdelen.

! Vervang de zachte onderdelen alleen door degene die door de 
fabrikant worden aanbevolen, omdat de zachte goederen een 
belangrijk onderdeel vormen van de werking van het kinderzitje.

! Plaats ALLEEN de aanbevolen binnenkussens in dit kinderzitje.
! Leg GEEN voorwerpen in de auto die niet vast zitten, omdat deze alle 

kanten uit kunnen rollen en de inzittenden in een scherpe bocht, bij 
plotseling remmen of een botsing kunnen verwonden.

! Zorgt u ervoor dat geen onderdeel van de autostoel beklemd raakt 
door een verstelbare stoel of in een voertuigdeur.

! Gebruik dit kinderzitje NIET MEER als het onderworpen is aan een 
zware botsing. Vervang het direct, omdat er onzichtbare structurele 
schade kan zijn ontstaan door de botsing.

! Verwijder dit kinderzitje uit de verticale stoel als het niet wordt 
gebruikt.

! Neem contact op met de distributeur over onderhoud, reparaties en 
vervangen van onderdelen.

!  Gebruik GEEN andere belaste contactpunten dan die worden 
omschreven in de instructies en die worden gemarkeerd in het 
kinderzitje.

!  Installeer dit kinderzitje NIET onder de volgende omstandigheden:
   1. Autostoelen met veiligheidsgordels met 2 punten.
   2. Autostoelen die opzij of naar achteren kijken ten opzichte van de
  rijrichting van de auto.
   3. Autostoelen die tijdens de installatie kunnen bewegen.
! Gebruik dit kinderzitje NIET langer dan 5 jaar na de aankoopdatum, 

aangezien de onderdelen in de loop van de tijd kunnen verslechteren, 
of door blootstelling aan zonlicht, en kunnen geen toereikende 
prestatie leveren bij een botsing.

! Alle riemen van het kinderzitje en de autostoel moeten worden 
strakgetrokken maar niet gedraaid.

! Gebruik deze autostoel niet als deze van een flinke hoogte is 
gevallen, hard op de grond is beland of zichtbare beschadigingen 
heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het vervangen van een onder 
deze omstandigheden beschadigde autostoel. Het is verstandig om 
een nieuwe autostoel te kopen wanneer een van deze situaties is 
opgetreden. 

WAARSCHUWING WAARSCHUWING
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Auswahl des Installationsmodus

Installatiekwesties
zie afbeeldingen 2  - 7

1

2

2

Noodsituatie
Bij een noodsituatie of een ongeluk is het heel belangrijk om uw kind direct te laten 
verzorgen met eerste hulp en medische behandeling.

Productinformatie
1. Dit is een “universeel” kinderzitje. Het is goedgekeurd volgens UN ECE-

regelgeving 44, 04-serie van amendementen, voor algemeen gebruik in 
voertuigen, en het past op de meeste, maar niet alle, kinderstoelen.

2. Een juiste pasvorm is waarschijnlijk als de autofabrikant heeft gesteld 
in het autohandboek dat de auto een “universeel” kinderzitje voor deze 
leeftijdsgroep kan accepteren.

3. Dit kinderzitje is geclassificeerd als “universeel” onder strengere 
omstandigheden dan die van toepassing waren op eerdere ontwerpen die 
deze mededeling niet dragen.

4. Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant of de verkoper van 
het kinderzitje.

Product  Kinderstoel

Geschikt voor  Kind tot 18 kg

Massagroep   Groep 0+/1

Materiaal  Kunststoffen, metaal, geweven stoffen

Patent No.  Patent aangevraagd

Belangrijk
1. Gebruik de vooruit kijkende modus NIET voordat het kind meer dan 9 kg 

weegt.
 De kinderstoel in vooruit kijkende modus is gevaarlijk voor een kind van 

lichter dan 9 kg.
2. Wanneer het kind geschikt is voor zowel de vooruit als de achteruit 

kijkende modus, wordt het aanbevolen om deze kinderstoel te 
installeren in de achteruit kijkende modus omdat dit relatief gezien 
veiliger is.
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1

3

2

3 

5

7

4

6

Installatie voor achteruit 
kijkende modus

(voor een kind tussen 18 
kg / 4 jaar alt)zie 
afbeeldingen 8  - 20

Referentieleeftijd  
Pasgeboren - 4 jaar oud

Stoelpositie   
Laatste positie (met blauwe illustratielijn 
boven en schuinstandindicatie onder, als 
8 )

! Installeer de kinderstoel op de 
autostoel, en plaats het kind 
vervolgens in de kinderstoel.

i. Juiste positie van de 
schoudergordels

 Stel de hoofdsteun en de 
schoudergordels af op de juiste 
hoogte overeenkomstig de lengte 
van het kind.

!  De sleuven van de schoudergordel 
moet iets onder de schouders van 
het kind zitten. Te hoge of te lage 
schoudergordels zijn niet veilig.

! Als de schoudergordels geen juiste 
hoogte hebben, kan het kind uit de 
kinderstoel worden geworpen bij 
een ongeluk.

8
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ii. Gebruik van kleine zitje
 zie afbeeldingen 9  - 13

1.  Terwijl aan de webbingbijsteller 
omhoog wordt getrokken, trek de 
schouder gareelriemen uit tot de 
juiste lengte. 

2. Druk op de rode knop om de gesp los 
te maken 10 -1, en plaats dan de 
lichaamsondersteuning voor kleine 
kinderen in de autostoel.

3. Maak de gesp vast totdat deze klikt. 
11

9

10

1

11

13

12

4. Trek de bijstelwebbing goed vast. 13

! Terwijl u de gordelinsteller omhoog trekt, trekt u de schoudergordels uit 
naar de juiste lengte. 12

1. Het kleine zitje bevat een hoofdsteun en binnenkussens.
2. De hoofdsteun is in elke installatiemodus geschikt voor het kind.
3. Het kleine zitkussen is ter bescherming van het kind. Een kind dat minder 

weegt dan 9 kg moet het kleine zitje gebruiken.
4. Nadat u het schuim uit het kleine zitje hebt gehaald, moet u het ergens 

opbergen waar het kind er niet bij kan.
5. Monteer het schuim voordat u het kleine zitje gebruikt. 9

Opmerking
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2

14

1

iii. Afstelling schuine 
achterwaartse hoek 
zie afbeeldingen 14

Terwijl u tegen de afstelhendel voor 
schuinstand drukt  14 -1, trekt u de 
kinderstoel van de eerste positie naar 
de laatste positie. 14 -2
Hoekindicatie: met blauwe illustratielijn 
boven en indicatie schuinstand onder, 
als 8

iv. Achteruit kijkende 
installatie 

     zie afbeeldingen 15 - 18

! Het kinderzitje kan niet worden 
gebruikt als de gesp van de 
veiligheidsriem (vrouwelijke 
gespkant) te lang is om het 
kinderzitje veilig vast te zetten. 15 -1

16

15

1

17

18
1 2

1. Maak de gordels vast in de 
achterwaartse blauwe sleuven van 
de veiligheidsgordel aan de 
achterkant van het lichaam. 16  

! De schouderriem moet door de 
sleuf van de achterwaartse 
veiligheidsgordel gaan.

2. Open het vergrendelapparaat en 
steek de veiligheidsgordel er 
doorheen. 17  

3. Terwijl u op de kinderstoel drukt, 
trekt u aan de gordels om de 
kinderstoel stevig vast te zetten.

!  Controleer door de kinderstoel 
naar voren en naar achteren te 
bewegen.

!  De schouderriem gaat door de 
sleuven van de achterwaartse 
veiligheidsgordel, als 18  -1 

! De schouderriem gaat door het 
vergrendelapparaat; bevestig dat 
het vergrendelapparaat naar 
beneden is gedrukt, als in 18  -2 

1. Zorg ervoor dat de schoudergordel 
op de juiste hoogte is afgesteld 
voordat u deze kinderstoel 
installeert.

2. Stel eerst de hoek van de 
kinderstoel af op de laatste 
positie. Hoekindicatie: met blauwe 
illustratielijn boven en indicatie 
schuinstand onder, als 8

3. Zorg er bij het installeren en 
afstellen van de veiligheidsgordels 
voor dat zowel de schoudergordel 
als de middelgordel niet gedraaid 
zijn en de veilige werking van de 
veiligheidsgordels niet obstrueren.

Opmerking
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1. Trek de gordelinsteller omhoog 
terwijl u de schouderriemen op de 
juiste lengte uittrekt. 12

2. Zet het kind in de kinderstoel en 
steek beide armen door de 
riemen. 19 

3. Trek de gordelinstelling omlaag en 
stel hem op de juiste lengte af om 
er voor te zorgen dat je kind goed 
vast zit. 20

! Zorg er voor dat de ruimte 
tussen het kind en de 
schouderriemen ongeveer de 
dikte van een hand is.

v. Uw kind vastmaken in de kinderstoel
 zie afbeeldingen  19 - 20

19

20

Installatie voor vooruit 
kijkende modus
(Für Kinder zwischen 9 - 18 
kg / 1-4 Jahre)
zie afbeeldingen 21 - 27

Referentieleeftijd  
1- 4 jaar oud

Stoelpositie Positie 
1 - 3 (met rode illustratielijn boven en 
indicatie schuinstand onder, als in 21)

! Installeer de kinderstoel op de 
autostoel, en plaats het kind vervolgens 
in de kinderstoel.

i. Afstelling 
vooruitleunhoek zie 
afbeeldingen 
zie afbeeldingen 21 

ii. Juiste positie van de 
schoudergordels
Stel de hoofdsteun en de 
schoudergordels af op de juiste 
hoogte overeenkomstig de lengte van 
het kind.

21
1. Het kleine zitkussen is ter bescherming van het kind. Een kind dat minder 

weegt dan 9 kg moet het kleine zitje gebruiken.

2. Installeer de kinderstoel op de autostoel, en plaats het kind vervolgens in 
de kinderstoel.

3. Nadat het kind in het zitje is geplaatst, moet u controleren of de 
schouderriemen op de juiste hoogte zitten.

Opmerking
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iii. Vooruit kijkende 
installatie

 zie afbeeldingen 22 - 25

! Het kinderzitje kan niet worden 
gebruikt als de gesp van de 
veiligheidsriem (vrouwelijke gespkant) 
te lang is om het kinderzitje veilig vast 
te zetten. 22 -1

1.Stel de schoudergordels af op 
de juiste hoogte (iets boven de 
schouders van het kind) voordat 
u de kinderstoel installeert.

2. Stel de kinderstoel af op de juiste 
hoek (3 posities voor vooruit 
kijkende modus). Hoekindicatie: 
met rode illustratielijn boven en 
indicatie schuinstand onder, als in 
21 

3. Zorg er bij het installeren 
en afstellen van de 
veiligheidsgordels voor dat 
zowel de schoudergordel als 
de middelgordel niet gedraaid 
zijn en de veilige plaatsing 
van de veiligheidsgordels niet 
obstrueren.

22

1

23

25

24
    Terwijl u op de kinderstoel drukt, 

trekt u aan de gordels om de 
kinderstoel stevig vast te zetten. 
24

! Controleer door de kinderstoel 
naar voren en naar achteren te 
bewegen.

! De schouderriem gaat door het 
vergrendelapparaat; bevestig 
dat het vergrendelapparaat naar 
beneden is gedrukt, als in 23

! De tong van de gesp van de 
auto zit op de juiste manier in de 
gesp, als in 22

iv. Uw kind vastzetten in 
de kinderstoel

 zie afbeeldingen 26 - 27

1. Het kleine zitkussen is ter 
bescherming van het kind. Een 
kind dat minder weegt dan 9 kg 
moet het kleine zitje gebruiken.

2. Installeer de kinderstoel op de 
autostoel, en plaats het kind 
vervolgens in de kinderstoel.

3. Nadat het kind in het zitje is 
geplaatst, moet u controleren of 
de schouderriemen op de juiste 
hoogte zitten.

Opmerking

Opmerking
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1. Maak de schouderriemen los door 
de riemaanpassing in het midden 
te activeren en simultaan beide 
schouderriemen omhoog te 
trekken. 12

2. Open de riemgesp door stevig op de 
rode knop te drukken 10 -1. plaats 
het kind in het zitje en leg de 
schouderriemen over de schouder 
van het kind. 26

3. Breng beide riemtongen samen en 
vergrendel ze op hun plaats in de 
riemgesp met een hoorbare 
"KLIK". 11

4. Trek de gordelinstelling omlaag en 
stel het op de juiste lengte af om 
er voor te zorgen dat uw kind 
goed vast zit. 27

! Zorg er voor dat de ruimte tus-
sen het kind en de schouderrie-
men ongeveer de dikte van een 
handis. 

voor hoofdsteun en 
schoudergordels
zie afbeeldingen 28 

1. Stel de hoofdsteun en de 
schoudergordels af op de juiste 
hoogte overeenkomstig de lengte 
van het kind.

2. Knijp in de hendel voor de 
afstelling van de hoofdsteun (afb. 
28  -1) en trek tegelijkertijd de 
hoofdstuk op of druk het omlaag 
tot het in een van de 6 standen 
klikt. De standen van de 
hoofdsteun zijn afgebeeld in 28

26

27

Hoogteafstelling
28

1

 
! Nadat u het schuim uit het kleine zitje hebt verwijderd, moet u het ergens 

opbergen waar uw kind er niet bij kan.

! Was de zachte onderdelen met koud water onder de 30°C.

! De zachte onderdelen niet strijken.

! De zachte onderdelen niet bleken of laten stomen.

! Gebruik geen onverdund neutraal schoonmaakmiddel, benzine of andere 
organische materialen om de kinderstoel te wassen. Dat kan de kinderstoel 
beschadigen.

! De zachte onderdelen niet draaien voor drogen met veel kracht. Dit kan 
kreukels achterlaten in de zachte onderdelen.

! Laat zachte onderdelen hangend drogen in de schaduw.

! Haal de kinderstoel uit de autostoel als het voor langere tijd niet wordt 
gebruikt. Plaats de kinderstoel in de schaduw en ergens waar uw kind er 
niet bij kan.

Waarschuwingen

Montage zachte onderdelen
zie afbeeldingen 29 - 34  
1. Plaats het zitje op het hoofdgedeelte en 

voer de gesp door de sleuf van het zitje. 
29

2. Draai de gesp met het elastiek aan de 
binnenkant van de kruisriem. 30

3. Voer respectievelijk de gordelinstelling 
en de gordels aan beide zijden door het 
zitje. 30 -1

29

30
1
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34

32

33

31

4. Plaats de bevestigingsstukken in de bovenkant van het zitje in de twee 
sleuven op de kop van het hoofdgedeelte. 31

5. Plaats de bevestigingsstukken aan de zijkanten van het zitje in de vier 
sleuven aan beide zijden van het hoofdgedeelte. 32

6. Monteer 2 paar elastische banden aan beide zijden van de hoofdsteun. 33

7. Plaats het kleine zitje in de kinderstoel en koppel de gesp. 12

De gemonteerde zachte onderdelen worden getoond in 34

Opmerking


