
1/2/3(9–36kg)

trillo shield
high back booster

Instruction Manual
Manual de Instruções
Manual de instrucciones
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Handleiding
Manuale di istruzioni
Kullanma kalvuzu
Bruksanvisning
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Installation with Latch System

Alfa Romeo

Guilietta (2010 >)
Mito (2009 >)

Audi

A1 (2011 >)
A1 Sportback (2012 >)
A3 Hatchback (2012 >)

A3 (1996 - 2003)
A3 S3 (2012 >)

A3 Saloon (2014 >)
A4 Allroad (2009 >)

A4 Avant (2008 >)
A4 Saloon (2008 >)

A4 S4 (2009 >)
A4 S4 Avant (2009 >)

A5 (2007 >)
A5 Sportback (2009 >)

A5 S5 Sportback (2007 >)
A6 (2011 >)

A6 Allroad (2011 >)
A6 Avant (2011 >)

A6 S6 (2011 >)
A7 Sportback (2011 >)

A8 (2011 >)
A8 S8 (2011 >)

Q3 (2013 >)
Q5 (2009 >)
Q7 (2006 >)

TT Coupe (2006 >)

21 3 Bentley

Continental GT (2003 - 2011)
Continental Flying Spur (2005 - 2012)

Continental GTC (2005 - 2012)
Mulsanne (2010 >)

BMW

1 Series Convertible (2008 >)
1 Series Coupe (2008 >)

1 Series F20 (2011 >)
3 Series Coupe (2007 >)

3 Series F30 (2012 >)
5 Series Saloon (2003 - 2010)
5 Series Touring (2003 - 2010)

5 Series Touring (2011 >)
5 Series Saloon (2011 >)

5 Series (2011 >)
6 Series Coupe (2011 >)

6 Series Convertible (2011 >)
6 Series Gran Coupe (2011 >)

7 Series (2010 >)
i3 (2014 >)

X1 (2010 >)
X3 F25 (2011 >)

X5 (2007 >)
X6 (2008 >)

3-GT (2013 >)
5-GT (2010 >)

Cadillac

BLS Saloon (2006 - 2011)

21 3
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Chevrolet

Aveo (2012 >)
Captiva (2007 >)

Cruze (2009 >)
Spark (2012 >)

Volt (2011 >)
Orlando (2011 >)

Traxx (2013 >)

Chrysler

Grand Voyager (2008 >)
300 C (2012 >)
Delta (2011 >)

Ypsilon (2011 >)

Citroen

Berlingo Multispace (2007 >)
C1 (2006 >)

C3 5 Door (2009 >)
C3 Picasso (2009 >)

C4 (2010 >)
C4 Picasso (2007 >)
C4 Picasso (2014 >)
C5 Saloon (2008 >)
C5 Tourer (2008 >)

DS3 (2011 >)
DS4 (2011 >)
DS5 (2013 >)

Dacia

Duster (2012 >)
Sandero (2013 >)

21 3

Fiat

500 (2008 >)
500 C (2009 >)

Abarth 500 (2009 >)
Bravo (2007 >)
500L (2013 >)

Panda (2012 >)
Grande Punto (2006 >)

Abarth Grande Punto (2008 - 2011)

Ford

B Max (2012 >)
Fiesta (2008 >)
Focus (2010 >)

Focus CMax (2003 - 2010)
C Max (2010 -2012)

CMax (2013 >)
Galaxy (2006 >)

KA (2009 >)
Kuga (2013 >)

Mondeo Estate (2007 >)
Mondeo Hatchback (2007 >)

Mondeo Saloon (2007 >)
Mondeo (2014 >)

S Max (2006 >)

Honda

Accord Saloon (2008 >)
Accord Tourer (2008 >)

Civic (2012 >)
Civic (2006 - 2011)

Civic Hybrid Saloon (2006 - 2010)
Civic Type R (2007 - 2010)

CRV (2007 - 2013)

21 3
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CRV (2012 >)
Elysion (2012 >)

FRV (2006 - 2011)
Insight (2009 >)

Jazz (2008 >)
Odyssey (2010 >)

Hyundai

i10 Hatchback (2008 >)
i20 Hatchback (2009 >)

i30 (2012 >)
i40 (2011 >)

iX20 (2010 >)
iX35 (2010 >)

SantaFe (2012 >)
Tucson (2010 >)

Veloster (2012 >)

Infiniti

EX (2009 >)
FX (2009 >)

G Coupe (2009 >)
G Saloon (2009 >)

M (2010 >)

Jaguar

X-Type (2001 - 2010)
X-Type Estate (2004 - 2010)

XF (2008 >)
XF R (2009 >)

XF Sportbrake (2013 >)
XJ (2010 >)
XK (2006 >)

XK Convertible (2006 >)

21 3

XK R (2006 >)

Jeep

Grand Cherokee (2011 >)
Compass (2011 >)
Cherokee (2014 >)

Kia

Carens (2013 >)
Ceed Hatchback (2012 >)

Optima (2011 >)
Picanto (2008 >)

Rio (2012 >)
Sorento (2012 >)

Soul (2009 >)
Sportage (2011 >)

Venga (2010 >)

Land Rover

Discovery 4 (2009 >)
Freelander 2 (2006 >)
Range Rover (2013 >)

Range Rover (2002 - 2012)
Range Rover Sport (2005 - 2012)

Range Rover Sport (2013 >)
Range Rover Evoque (2011 >)

Lancia

Thema (2012 >)
Voyager (2010 >)
Ypsilon (2012 >)

Delta (2011 >)

21 3
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Lexus

CT (2011 >)
GS (2013 >)

IS Saloon (2005 - 2012)
RX (2010 >)

Mazda

CX-5 (2011 >)
CX-7 (2007 - 2011)

2 (2007 >)
3 Hatchback (2009 >)

3 Saloon (2009 >)
3 Hatchback (2014 >)

5 (2005 - 2010)
6 Estate (2008 - 2012)

6 Hatchback (2007 - 2012)
6 Saloon (2007 - 2009)

6 Saloon (2013 >)
6 Estate (2012 >)

Mercedes-Benz

A Class (2005 - 2012)
A Class (2013 >)
B Class (2012 >)
C Class (2008 >)

C Class Estate (2008 >)
C Class Coupe (2011 >)

CLA (2013 >)
CLS Shootingbrake (2012 >)

CLS Coupe (2011 >)
E Class Saloon (2009 - 2012)

E Class Coupe (2009 >)
E Class Estate (2013)

E Class Saloon (2013 >)

21 3

GL Class (2006 - 2012)
M/ML Class (2005 - 2012)

R Class (2006 - 2012)
S Class (2006 - 2013)

SL Class (2012 >)
SLK (2011 >)

Mini

Mini (Cooper) Hatchback (2006 - 2013)
Mini (Cooper) Hatchback (2014 >)

Mini Coupe (2009 >)
Mini Countryman (2010 >)

Mini Paceman (2013 >)

Mitsubishi

ASX (2010 >)
Colt (2007 -2013)

Lancer (2008 - 2011)
Lancer Sportback (2008 - 2011)

Lancer Ralliart (2009 - 2011)
Outlander (2007 - 2013)

Outlander (2013 >)
Shogun (2007 >)

Nissan

Juke (2010 >)
Micra (2011 >)

Note (2006 - 2013)
Note (2014 >)

Qashqai+2 (2008 >)
Qashqai (2014 >)

Quest MPV (2012 >)
X-Trail (2007 >)

21 3
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Opel

Adam (2013 >)
Agila (2008 >)

Ampera (2011 >)
Antara (2007 >)

Astra 5dr (2010 >)
Astra Estate (2010 >)

Astra GTC (2011 >)
Corsa 3dr Hatchback (2006 >)
Corsa 5dr Hatchback (2006 >)

Corsa VXR (2007 >)
Insignia Hatchback (2009 >)

Insignia Saloon (2009 >)
Insignia Sports Tourer (2009 >)

Meriva (2010 >)
Mokka (2013 >)
Zafira (2005 >)

Zafira VXR (2005 >)

Peugeot

107 (2005 >)
207 3dr (2006 - 2012)
207 5dr (2006 - 2012)
207 SW (2007 - 2012)

2008 (2013 >)
208 3dr (2013 >)
208 5dr (2013 >)

307 (2001 - 2007)
307 Estate (2002 - 2007)
308 Hatchback (2007 >)

308 SW (2008 >)
308 (2014 >)

3008 (2009 >)
508 (2011 >)

508 SW (2011 >)
508 RXH (2013 >)

21 3

5008 (2011 >)
RCZ (2011 >)

Porsche

Cayenne (2011 >)
Panamera (2011 >)

Renault

Clio (2005 - 2012)
Clio Renault Sport (2006 - 2012)

Clio Sport Tourer (2007 - 2012)
Clio (2013 >)

Laguna (2008 - 2012)
Laguna Sport Tourer (2008 - 2012)

Megane Hatchback (2008 >)
Megane Sport Tourer (2009 >)

Modus (2004 - 2012)
Grand Modus (2008 - 2012)

Scenic (2009 >)
Twingo (2007 >)
Twingo (2012 >)

Saab

9-3 (2002 - 2012)
9-3 Sport Wagon (2005 - 2012)

9-3 X (2009 - 2012)
9-5 Estate (2005 - 2010)

9-5 (2011 - 2012)

Seat

Alhambra (2010 >)
Altea (2004 - 2011)

Altea XL (2007 - 2011)
Altea Freetrack4 (2007 - 2009)

21 3
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Exeo (2008 >)
Exeo ST Estate (2008 >)

Ibiza Cupra (2009 >)
Ibiza FR (2009 >)

Ibiza Hatchback (2008 - 2013)
Leon Cupra (2007 - 2011)

Leon FR (2006 - 2012)
Leon Hatchback (2005 - 2012)

Leon (2013 >)
Mii (2011 >)

Toledo (2013 >)

Skoda

Citigo (2012 >)
Fabia Estate Combi (2008 >)

Fabia Hatchback (2007 >)
Octavia Estate Combi (2005 - 2013)

Octavia Hatchback (2004 - 2012)
Octavia Scout (2007 - 2013)
Octavia Hatchback (2013 >)

Rapid (2013 >)
Roomster (2006 >)

Superb Combi Estate (2008 >)
Superb (2008 >)

Yeti (2009 >)

Smart

For Two Coupe (2007 >)

Suzuki

Alto (2009 >)
Grand Vitara (2006 >)

Splash (2008 >)
Swift Sport (2011 >)

21 3

SX-4 (2006 >)
SX-4 Saloon (2009 >)

Subaru

BRZ (2012 >)
Forester (2013 >)

Impreza 5 Door (2013 >)
Legacy (2012 >)

Outback (2012 >)
XV Hatchback (2011 >)

Toyota

Auris (2007 - 2012)
Auris (2013 >)

Avensis Hatchback (2003 - 2011)
Avensis Tourer (2009 >)

Aygo (2005 >)
Aygo (2014 >)

EZ MPV (2013 >)
GT86 (2012 >)

Highlander (2013 >)
Land Cruiser (2003 - 2009)

Land Cruiser (2009 >)
Prius (2004 - 2009)

Prius (2010 >)
Prius Plus + (2012 >)

Rav 4 MK3 (2006 - 2011)
RAV4 (2013 >)

Verso (2009 - 2012)
Verso (2013 >)

Yaris Hatchback (2011 >)

Vauxhall

Adam (2013 >)

21 3
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Agila (2008 >)
Ampera (2011)

Antara (2007 >)
Astra 5dr (2010 >)

Astra Estate (2010 >)
Astra GTC (2011 >)

Corsa D (2007 >)
Corsa 3dr Hatchback (2006 >)
Corsa 5dr Hatchback (2006 >)

Corsa VXR (2007 >)
Insignia Hatchback (2009 >)

Insignia Saloon (2009 >)
Insignia Sports Tourer (2009 >)

Meriva (2010 >)
Mokka (2013 >)
Zafira (2005 >)

Zafira VXR (2005 - 2010)

Volkswagen

Beetle (2012 >)
Multivan Caravelle (2008)

Golf Cabriolet (2009 - 2012)
Golf Hatchback (2009 - 2012)
Golf Hatchback MK7 (2012 >)

Golf Plus (2009 - 2011)
Jetta (2011 >)

Passat (2010 >)
Passat (2005 - 2010)

Passat Alltrack (2012 >)
Passat CC (2008 >)

Passat Estate (2005 -2011)
Polo 3dr (2009 >)
Polo 5dr (2009 >)

Scirocco (2011)
Sharan (2010 >)
Tiguan (2008 >)

21 3

Touareg (2012 >)
Touran (2010 >)

UP! (2012 >)

Volvo

C30 (2007 - 2013)
S60 (2010 >)
S80 (2007 >)
V40 (2013 >)

V40 Cross Country (2012 >)
V60 (2011 >)
V70 (2008 >)

XC60 (2008 >)
XC70 (2008 >)

XC90 (2003 - 2013)

21 3
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1

2

3

8

11

9

5
6

    

 Welkom bij Joie™ 
Gefeliciteerd dat u nu lid bent van de Joie-familie! Het doet ons 
veel genoegen om deel uit te kunnen maken van uw reis met uw 
kleintje. Tijdens het reizen met het kinderstoeltje met hoge rug uit de  
Joie trilloTM LX  gebruikt u een veilig en volledig gecertificeerd Groep 
1/2/3-zitje van hoge kwaliteit. Dit product is geschikt voor gebruik met 
kinderen die 9 tot 36 kg wegen (ongeveer 1 tot 12 jaar oud). Lees deze 
handleiding zorgvuldig en volg elke stap om voor een comfortabele rit en 
de beste bescherming van uw kind te zorgen.

Bevestigen
U kunt dit stoeltje monteren met een driepunts intrekbare veiligheids-
gordel voor volwassenen die is goedgekeurd volgens ECE-regulering 16 
of een soortgelijke norm.

Stoeltje
! BELANGRIJK: BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK. LEES DIT ZORGVUL-
DIG DOOR. 

Bewaar de handleiding in het bewaarvak onderop het kinderstoeltje zo-
als rechts is afgebeeld.

NL

7

104

7  Bekerhouders
8  Instelhendel voor hoofdsteun
9  Geleider voor schouderriem
10  Afscherming voor inslag opzij
11  Aansluiting voor vergrendeling

Lijst van onderdelen
Zorg dat alle onderdelen voor het opslaan droog zijn. Als er items ontbreken 
of beschadigd zijn, kunt u contact opnemen met uw leverancier. Voor de 
montage is geen gereedschap nodig.

1  Hoofdsteun
2  Steun voor onderrug
3  Kussen
4  Armleuning
5  Voet
6  Instelknop
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WAARSCHUWINGEN:
! Zorg er voor dat u het kinderstoeltje zo plaatst dat 

hij niet klem kan komen door een verplaatsbare 
stoel of in een deur van het voertuig.

! Dit kinderstoeltje is UITSLUITEND ontworpen voor 
een kind dat 9 tot 36 kg weegt (ongeveer 1 tot 12 
jaar oud).

!  Onjuist gebruik van dit kinderstoeltje vergroot de 
kans op ernstig letsel of de dood bij een scherpe 
bocht, plotseling remmen of een botsing.

!  Gebruik GEEN zachte goederen van andere fabri-
kanten voor dit kinderstoeltje. Zie uw verkoper 
voor vervangende onderdelen van Joie.

! NIET gebruiken in een configuratie die niet in de 
instructies is afgebeeld.

! Uit statistieken van ongelukken blijkt dat kinderen 
veiliger zijn als ze goed vast zitten in een zittende 
positie op de achterbank in plaats van op de 
passagiersstoel voorin. Zie de handleiding van uw 
voertuig als deze een air bag voor de passagier 
voorin heeft evenals deze aanwijzingen voor de 
installatie van het kinderstoeltje.

! Laat uw kind NOOIT zonder toezicht achter.

 

! Laat een kinderstoeltje NOOIT los staan in de auto. 
Een los kinderstoeltje kan alle kanten uit geworpen 
worden en kan de inzittenden verwonden bij een 
scherpe bocht, plotseling remmen of een botsing. 
Haal het weg of zorg er voor dat het stevig vast zit 
in het voertuig.

! Laat NOOIT bagage of andere voorwerpen los 
slingeren in een voertuig; de kans is groot dat ze 
letsel veroorzaken bij een botsing.

! Vervang het zitje in het kinderstoeltje na een ongeluk 
van welke soort dan ook. Een ongeluk kan schade 
aan het zitje veroorzaken die u niet kunt zien.

! Pas het kinderstoeltje NIET aan en gebruik geen 
accessoires of onderdelen die door andere fabri-
kanten geleverd zijn.

! Gebruik NOOIT een kinderstoeltje als dit beschad-
igde of ontbrekende onderdelen heeft. Gebruik 
NOOIT een gesneden, gerafelde of beschadigde 
veiligheidsgordel.

! Het zitje in het kinderstoeltje kan heel heet worden als 
het in de zon staat. Bij aanraking met deze onderdelen 
kan de huid van uw kind verbranden. Raak altijd het 
oppervlak van metalen of plastic onderdelen aan 
voordat u uw kind in het kinderstoeltje zet.
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! Geef dit kinderstoeltje NOOIT aan iemand anders 
zonder deze handleiding eveneens te geven.

! Gebruik NOOIT een tweedehands kinderzitje of 
een waarvan u de afkomst niet kent.

! Gebruik dit kinderzitje NIET zonder de zachte 
onderdelen.

! Gebruik GEEN lastdragende contactpunten dan 
degene die in de aanwijzingen zijn beschreven en 
die op de kindergordel zijn aangegeven.

! Zet het kinderzitje NIET met het gezicht naar de 
achterkant van het voertuig.

! Om brandwonden te voorkomen, nooit hete 
vloeistoffen in de bekerhouders plaatsen.

! Gebruik dit kinderzitje NIET LANGER dan 10 jaar 
na de aankoopdatum, omdat de kwaliteit van de 
onderdelen na verloop van tijd kan teruglopen, of 
door blootstelling aan zonlicht, zodat de resultaten 
bij een ongeluk niet goed zijn.

! Gebruik GEEN lastdragende contactpunten dan 
degene die in de aanwijzingen zijn beschreven en 
die op de kindergordel zijn aangegeven.

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

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
Lees alle aanwijzingen in deze handleiding voordat u het 
product gebruikt. Neem in geval van twijfel contact op met de 
fabrikant of de verkoper.

1.  Dit kinderstoeltje is een "Universeel"kinderbeveiligingssyst
eem. Het is goedgekeurd volgens de UN ECE-regels 44, 04 
serie aanvullingen, voor algemeen gebruik in voertuigen en 
het past in de meeste, maar niet in alle, autostoelen. 

2.  Een goede pasvorm is mogelijk als de fabrikant van het 
voertuig in het handboek aangeeft dat het voertuig geschikt 
is voor een "Universeel" kinderbeveiligingssysteem voor 
deze leeftijdsgroep.

3.  Dit kinderzitje is geclassificeerd als "Universeel" onder 
strengere omstandigheden dan welke zijn toegepast op 
eerdere ontwerpen die niet zijn voorzien van deze melding.

4.  Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van het zitje of 
van de auto.

Di tis een ISOFIX PNDERSTEUNING SYSTEEM VOOR 
KINDEREN. Goedgekeurd door vVan het Reglement. 44, 
wijzigingenreeks 04 voor algemeen gebruik in voertuigen 
uitgerust met ISOFIX-bevestiging.

Zullen passend zijn voor de  posities goedgekeurd als Isofix-
posities (zoals beschreven in het instructieboekje) in de 
categorie van kinderzitje en grendel,Neem bij twijfel contact op 
met de fabrikant van het zitje of van de auto.
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Product        Stoeltje
Geschikt voor     kind met een gewicht van 9-36kg
Massagroep       Groep 1/2/3
Materialen        kunststoffen, metaal, geweven stoffen
Patent nr       Patenten aangevraagd

Montage kinderstoeltje
Hoofdsteun monteren
zie afbeeldingen 1  - 2

Lijn de afscherming voor inslag opzij uit met de sleuf van de 
plastic houders van de steun voor de onderrug en steek hem er 
in om hem vast te zetten. 1  2

Monteer kussen
zie afbeeldingen 3  
De compleet gemonteerde booster ziet er zo uit. 4

Hoogteafstelling
voor hoofdsteun
zie afbeeldingen  5  

Let op bij de installatie
zie afbeeldingen  6  - 9

Installatie met 
driepuntsgordel
zie afbeeldingen  10  - 21

Als het voertuig is uitgerust met ISOFIX, kunnen de onderste 
bevestigingspunten van het voertuig zichtbaar zijn bij de 
buiglijn van de stoel. Zie de handleiding voor het voertuig voor 
de juiste locatie, aanduiding van het bevestigingspunt, en 
vereisten voor het gebruik.
1. Plaats het kinderstoeltje in voorwaartse richting op een naar  
    voren kijkende autostoel met bevestigingspunten, haak de      
    connectoren van de vergrendeling in de bevestigingspunten  
    van het voertuig.  10  
    !   Steek NOOIT twee connectoren in één ISOFIX-        
        bevestiging behalve wanneer de fabrikant van het     
        voertuig dat specifiek toestaat.
    !   De aansluitingen kunnen van de onderkant worden 

losgemaakt voor gebruik. 13   
2. Zet het kinderstoeltje stevig vast door het met een knie of     
    hand omlaag te drukken terwijl u aan de instelriem trekt. 11  
3. Trek de instelriem zo ver mogelijk uit terwijl u de instelknop        
    indrukt om hem gemakkelijker los te maken. 12  
4. Gebruik een kinderstoeltje NIET verder dan de verste     
    hellende stand van de rugleuning.15
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Kussen gebruiken
(Naar voor gerichte stand/voor kind van 9 tot 18 kg/1 
tot 4 jaar oud)
zie afbeeldingen 16  

!   Trek aan de veiligheidsgordel van het voertuig en steek deze 
door de gordelgeleider 16 , en gesp hem vast. 16 -1

!   Het kinderzitje kan niet worden gebruikt als de gesp van 
de veiligheidsriem (vrouwelijke gespkant) te lang is om het 
kinderzitje veilig vast te zetten.16 -2

!   Om er voor te zorgen dat de juiste hoogte van de             
hoofdsteun is ingesteld, moet de onderkant van de     
hoofdsteun op dezelfde hoogte zijn als de bovenkant van          
de schouders van het kind als afgebeeld in  16-3 .

!    Zorg er voor dat zowel de heupriem als de diagonale riem 
altijd stevig vast zitten. 

!    Als het kussen niet wordt gebruikt, moet u het goed 
opbergen.

!    De riem mag niet gedraaid zijn.

Voor gebruik zonder kusseno 
(Naar voor gerichte stand/ voor kind van 15 tot 36 
kg/3 tot 12 jaar oud)
zie afbeeldingen 17 - 21

!   Trek aan de veiligheidsgordel van het voertuig en steek deze 
door de gordelgeleider 17 , en gesp hem vast. 16 -3

!   Steek de schouderriem door de schouderriemgeleider, zoals 
afgebeeld in 17-1

!   Plaats de voertuigriem NIET over de bovenkant van de 
armleuningen. De riem moet onder de armleuningen door 
gaan. 17-2

!   Het kinderzitje kan niet worden gebruikt als de gesp van 
de veiligheidsriem (vrouwelijke gespkant) te lang is om het 
kinderzitje veilig vast te zetten.17 -4

!   De heupriem moet laag over de heupen gaan. Het kinderzitje 
is afgebeeld als. 17  

! Om er voor te zorgen dat de juiste hoogte van de             
hoofdsteun is ingesteld, moet de onderkant van de     
hoofdsteun op dezelfde hoogte zijn als de bovenkant van          
de schouders van het kind als afgebeeld in 18  en de     
schouderriem moet in het rode gebied zijn geplaatst als      
afgebeeld in  19 .

! Zet een kinderstoeltje stevig tegen de rugleuning van een          
naar voren kijkende autostoel die is voorzien van een    
heup/schoudergordel.

! Laat uw kind in het stoeltje zitten met zijn of haar rug plat          
tegen de rugleuning van het stoeltje.

! NIET zoals afgebeeld in. 21 Maak de gesp vast en trek     
de schouderriem op om hem strak te trekken. 20  

! Als de riem over hals, hoofd of gezicht van het kind komt,          
moet u de hoogte van de hoofdsteun aanpassen.

! De riem mag niet gedraaid zijn.
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Bekerhouders gebruiken
zie afbeeldingen 22

Maak zachte voorwerpen los
zie afbeeldingen  23 - 24

Open 2 paar knopen en 6 paar elastieken op de achterkant van 
de zachte voorwerpen om ze te verwijderen.  23

!   Trek omlaag om de knoop te verwijderen als in. 23-1 
Om de kussens weer te plaatsen, gaat u in omgekeerde 
volgorde te werk.

Verzorging en onderhoud
!   Was de zachte voorwerpen en binnenvoering met koud     
    water onder 30°C.

!  De zachte voorwerpen niet strijken.

!  De zachte voorwerpen niet bleken of laten stomen.

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

!  De zachte voorwerpen en binnenvoering niet uitwringen om  
    ze te drogen. Daardoor kunnen de zachte voorwerpen en         
   binnenvoering kreukelen.

!  Hang de zachte voorwerpen en binnenvoering in de schaduw op.

!  Haal het kinderstoeltje uit de autostoel als hij voor langere     
    tijd niet wordt gebruikt. Berg het stoeltje op een koele en      
    droge plaats op, waar uw kind er niet bij kan.

    

Informatie montage in voertuig
Overeenkomstig ECE R44.04 is het Joie kinderzitje met voet geklassi-
ficeerd voor “Semi-universeel” gebruik. Het is geschikt voor montage in 
de stoelen van de meeste auto’s. De letters op het onderstaande 
diagram komen overeen met de montagestanden op de volgende 
pagina’s.

Stoelposities in andere auto’s kunnen eveneens geschikt zijn voor dit 
kinderzitje. Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant of de 
verkoper.

Geef ALTIJD de voorkeur aan de achterzittingen van de auto.

Monteer het kinderzitje NIET op een zitting met een airbag, behalve 
wanneer deze kan worden uitgeschakeld. Een geactiveerd AIRBAG-
systeem kan de dood of ernstig letsel ten gevolge hebben.

Als uw kinderzitje gemonteerd kan worden, is het met een     gemar-
keerd

Als het kinderzitje niet gemonteerd kan worden, is het gemarkeerd met 
een 

Als uw auto niet in deze handleiding staat of niet is gemarkeerd met 
een     of     , raadpleeg dan het handboek van uw auto of neem 
contact op met de fabrikant voor meer informatie.
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