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JE ZAKÁZÁNO umísťovat sedačku na přední sedadlo • 
spolujezdce S AKTIVOVANÝM AIRBAGEM.
iZi Go se smí instalovat jen proti směru jízdy na sedadlo • 
vybavené tříbodovým pásem, schváleným dle předpisu UN/
ECE č. 16 nebo ekvivalentních norem.
iZi Go je schválena ve skupině  0+, zády ke směru jízdy  0-13 kg.• 
Dítě by mělo být vždy chráněno vnitřními pětibodovými pásy, pokud sedí • 
v dětské sedačce, a také při nošení a při používání sedačky v kombinaci 
se sportovním kočárkem.
Kryt sedačky obsahuje na oranžově označených místech magnety. • 
Magnety mohou ovlivnit funkci elektronických přístrojů, například 
kardiostimulátorů.
Pokud dítě váží více než 13 kg nebo výška ramen přesahuje nejvyšší • 
polohu ramenních popruhů, musí mít dítě novou sedačku ze skupiny 1.
Po nehodě musí být sedačka vyměněna. Ačkoli může vypadat • 
neporušená, nemusí v případě další nehody ochránit vaše dítě tak, jak 
by měla.
Zabraňte tomu, aby se autosedačka iZi Go nikde nezachytila, nebyla • 
zatížena zavazadly a nebyla přibouchnuta dveřmi.  
Před každým použitím se ujistěte, že vnitřní pásy nejsou překrouceny • 
nebo poškozeny.
Ujistěte se, že nedokážete vsunout více než jeden prst mezi dítě a pásy • 
(1cm).
Ujistěte se, že je autosedačka správně připoutána. Jako na obrázku 13.• 
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, konzultujte je s výrobcem, nebo • 
prodejcem autosedačky.

Je důležité, abyste si tuto uživatelskou příručku přečetli DŘÍVE, než budete 
sedačku instalovat. Nesprávná instalace by mohla ohrozit vaše dítě.  

!
Varování 

Důležité! Uschovejte pro pozdější nahlédnutí.• 
Nikdy nenechávejte dítě v lehátku bez dozoru.• 
Nedoporučuje se pro děti, které si mohou samostatně stoupnout.• 
Tato sedačka není vhodná pro delší spánek dítěte.• 
Je nebezpečné pokládat lehátko na nakloněnou plochu.• 
Používejte vždy zádržný systém.• 

použití jako opěrné lehátko.
EN 12790-2009
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příprava k montáži
klíčové části

Držadlo
Opěrka hlavy
Tlačítka uvolnění rukojetí (2x)
Ramenní pásy (2x)
Spona pásu
Vnitřní vložka
Vodič vodorovného pásu (2x)
Pás přes rozkrok
Potah
Centrální nastavení pásů

Sluneční stříška
Štítek s návodem
Tlačítka pro uvolnění z kočárku (4x)

Vodič pásu přes ramena
Nastavení výšky pásu
Otvor pro adaptér

!
instalace pomocí pásu proti směru jízdy

JE ZAKÁZÁNO umísťovat sedačku na přední sedadlo • 
spolujezdce S AKTIVOVANÝM AIRBAGEM.

1- Umístěte sedačku na sedadlo vozidla. Přenášecí rukojeť musí být v 
poloze pro přenášení (1).

(1)

(2)

2- Vodorovný pás zaveďte přes modré části skrz vodiče pro tento pás a 
upevněte sedačku až uslyšíte cvaknutí (2).

cvak!
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4-

1-

2-

5-
6-

Tříbodový pás dotáhněte 
protažením pásu skrz vodiče pro 
vodorovný pás a skrz vodiče pro pás 
přes ramena. Dotáhněte silou (4).

Vyjměte pás přes ramena z vodiče pro pás přes ramena na zadní straně 
sedačky.

Uvolněte pás ze spony ve vozidle a vyjměte pás z vodičů pro 
vodorovný pás.

Přenášecí rukojeť ponechte v poloze pro přenášení.

odejmutí izi Go

Umístění dítěte
Dítě můžete umístit do sedačky po • 
sklopení rukojeti pro přenášení za 
sedačku do 2 poloh, po stisknutí 
obou uvolňovacích tlačítek (5).

Umístěte pásy přes ramena do správné polohy: zkontrolujte, zda jsou • 
výřezy pro tyto pásy přesně ve výše ramen vašeho dítěte (6).

(7)Výšku pásů přes ramena lze nastavit • 
vytažením nastavení pásů ven a pak 
posunem nahoru nebo dolů (7).

3- Pás přes ramena zaveďte přes 
modrou část skrz vodič pro tento 
pás na zadní straně skořepiny 
sedačky (3).

(3)

(4)

(5)

Pokud je sedačka na zadním sedadle vozidla, přitlačte přední sedadlo 
vozidla co nejvíce dozadu, až bude v kontaktu se sedačkou. Pokud je 
sedačka na předním sedadle vozidla, přitlačte přední sedadlo dopředu, 
až bude sedačka v kontaktu s palubní deskou. Pokud to není možné, 
ponechte mezi sedačkou a zadní stranou předního sedadla nebo 
palubní deskou nejméně 25 cm volného místa.

příliš 
vysoko

příliš 
nízko

správně

(6)
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(14)(13)

1-

2-

3-

4-

5-Pásy přes ramena vytáhněte nahoru 
při stisknutí tlačítka centrálního 
nastavení (8).

Otevřete sponu pásu.

Umístěte pásy na oranžové značky 
na bocích sedadla, magnety je přidrží, 
zatímco bude dítě usazovat do 
sedačky (9).

Po umístění dítěte do sedačky přetáhněte pásy přes ramena do 
správných poloh a zacvakněte spony! (10/11).

Protáhněte pásy sedačky centrálním 
nastavení ve směru zelené šipky přímo 
nahoru a vpřed. Dotahujte, až bude 
pás napnutý, ale nesmí škrtit (12).

0-4 m 4 m +

(8)

Zkontrolujte, že jsou pásy zajištěny a dotaženy vždy, když je dítě v • 
sedačce.

Dítě můžete chránit před sluncem vyklopením sluneční stříšky.• 

Vnitřní vložka: (13/14):• 

!
(9)

(11)(10)

(12)

cvak!



10 11

odejmutí z kočárku

instalace na kočárek

použiti izi Go s kočárkem
iZi Go lze instalovat jako korbu na řadu různých kočárků. Kompletní • 
seznam je na www.besafe.eu

(13)

(14)

(15)

(16)

cvak!
cvak!

1-

1-

2-

Přesuňte rukojeť do polohy k přenášení.

Otvory pro adaptéry kočárku umístěte na adaptéry na kočárku a nasuňte 
přímo dolů; cvakne! (13/14).

Stiskněte uvolňovací tlačítka na obou stranách a současně sedačku 
vytáhněte přímo nahoru (15).

Uvolnění z kočárku lze také provést stlačením tlačítek pro uvolnění u • 
přenášecí rukojeti směrem k přední části sedačky (16).
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správná instalace

!
Upozornění: možné nesprávné použití

JE ZAKÁZÁNO umísťovat sedačku na přední sedadlo • 
spolujezdce S AKTIVOVANÝM AIRBAGEM.
NEPOUŽÍVEJTE sedačku ve vozidle s přenášecí rukojetí • 
otočenou dolů. Rukojeť musí mířit za jízdy svisle vzhůru. 
Instalujte jen s tříbodovými pásy schválenými podle předpisu UN/EVE R • 
16 nebo jiného odpovídajícího předpisu (18).

Vodorovný pás musí jít skrz vodiče pro tento pás a pak přes sedačku. (19)• 
Pás přes ramena musí jít skrz vodič pro tento pás na zadní straně sedačky.• 
Zapnutý bezpečnostní pás.• 

pokyny k čištění
Potah sedačky je nutno prát podle pokynů na vnitřní straně (17).• 

NEPOUŽIVEJTE agresivní čistící prostředky; hrozí poškození • 
materiálu, z něhož je sedačka vyrobena.

Perte s podobnou barvou 
prádla - nestálobarevné.

sejmutí a nasazení potahu
sejmutí potahu

Nasazení potahu na sedačku

Při snímání potahu dávejte pozor, zpět se vrací opačným postupem.• 
Sejměte opěrku hlavy.• 
Rozepněte zipy. Nevyjímejte pásy z vodičů v sedačce.• 
Sejměte celý potah opatrným stažením z pěnovky.• 

Protáhněte pásy otvory v potahu a zapněte zipy.• 
Protáhněte sponu skrz polstrování spony a stlačení tlačítka pro • 
centrální nastavení nastavte správnou polohu.
Upevněte potah po všech stranách, opatrným zasunutím mezi pěnovku • 
a skořepinu sedačky. ano

nE 
Ramenní 

pás
(18)

(17)

(19)

Vodorovný
pás
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informace o prodejních místech
Upozornění k instalaci proti směrU jízdy

příští autosedačka

Toto je univerzální zádržný systém pro dítě. Má schválení ECE 44.04 • 
pro vozidla vybavená tříbodovými pásy dle vyhlášky OSN/ECE č. 16 
nebo odpovídajících předpisů.

BeSafe nabízí mnoho sedaček vhodných od 9 kg. Aktuální program • 
dětských autosedaček najdete na  www.besafe.eu

záruka
Všechny výrobky BeSafe jsou pečlivě navrhovány, vyráběny a • 
testovány. Všechny naše sedačky BeSafe jsou pravidelně testovány v 
naší testovací laboratoři i mimo průběžnou výrobu. Navíc jsou testovány 
nezávislými testovacími ústavy.
Pokud se tento výrobek během 24 měsíců od koupě prokáže jako vadný • 
z důvodu vady materiálu nebo výrobní chyby, s výjimkou potahů a 
popruhů, vraťte ho prosím na původní místo zakoupení.
Záruka je platná pouze v případě, že sedačku používáte správně a • 
opatrně. Kontaktujte prosím svého prodejce, on rozhodne, zda bude 
sedačka zaslána výrobci k opravě. Výměna nebo vrácení nemůže být 
nárokováno. Záruka nebude rozšířena kvůli opravě.
Záruka zaniká: pokud neexistuje stvrzenka, pokud jsou vady způsobeny • 
špatným nebo nevhodným užíváním, pokud jsou vady způsobeny 
zneužitím, špatným užitím nebo nedbalostí.

důležitá rada 
NEPOKOUŠEJTE SE rozkládat či měnit sedačku nebo k ní přidávat • 
jakékoli díly.  Záruka zanikne, pokud dojde k použití nepůvodních dílů 
nebo příslušenství.
NEPOUŽÍVEJTE nic, jako například polštář, ke zvýšení dětské • 
autosedačky na sedadle vozidla. V případě nehody nebude sedačka 
správně chránit vaše dítě.
Nikdy nenechávejte dítě v sedačce bez dozoru.• 
Přesvědčte se, že všichni cestující jsou poučeni o tom, jak dítě uvolnit v • 
případě nutnosti.   
Neobsazená  dětská sedačka by měla být vždy upevněna ve vozidle.• 
Zkontrolujte, zda jsou zavazadla i ostatní předměty řádně zajištěny. • 
Nezajištěné zavazadlo může v případě nehody způsobit poranění dětí i 
dospělých.  
Nikdy nepoužívejte sedačku bez potahu. Potah je bezpečnostní prvek a • 
může být nahrazen pouze originálním potahem BeSafe.
Pod potah používáme EPS pěnu. Netlačte nebo netahejte silně za pěnu, • 
mohli byste ji tím poškodit.            
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mohly by poškodit konstrukční • 
materiál sedačky.
BeSafe doporučuje, aby dětské sedačky nebyly prodávány nebo • 
kupovány z druhé ruky.
USCHOVEJTE tuto uživatelskou příručku pro pozdější použití se • 
sedačkou.
NEPOUŽÍVEJTE sedačku déle než 5 let.   Vlivem stárnutí se kvalita • 
materiálu může měnit.
NEPOUŽÍVEJTE doma na stole či pracovní desce, pokud dítě sedí v • 
sedačce.              

!

praktická rada: 
Jakmile je dětská sedačka namontovaná do vozidla, zkontrolujte všechna 
místa, kde by se mohla dotýkat interiéru. Doporučujeme na těchto 
místech použít ochrannou pokrývku (BeSafe), aby v interiéru vozidla 
nevznikly rýhy, stopy a skvrny, zvláště u vozidel s koženým či dřevěným 
interiérem.
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