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2-3 15-36 kg 4-12 roky

ECE R44 04
SKUPINA HMOTNOST VĚK

SEzENí VE SMĚRU jízdy

PříRUčKA PRO 
UžIVATElE
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• NENÍ POVOLENO instalovat sedačku 
na přední sedadlo spolujezdce, kde je              
AKTIVOVÁN AIRBAG.

• Up FIX lze instalovat pouze k sezení ve směru 
jízdy se 3bodovým bezpečnostním pásem schváleným dle 
předpisu UN/ECE č. 16 nebo jiným.

• iZi Up je schválen pro skupinu 2-3, po směru jízdy od     
15-36 kg.

• Dítě musí být VŽDY zajištěno 3bodovým pásem, i když je 
v dětské sedačce.

• Pokud dítě váží víc než 36 kg nebo vyroste tak, že 
má ramena nad nejvyšší polohou ramenního vodítka 
3bodového pásu, může v autě sedět bez dětského 
zádržného systému.

• 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 Up nikde 
nezachytila, nebyla zatížena zavazadly a nebyla 
přibouchnuta dveřmi. 

• Před použitím 3bodový pás vždy zkontrolujte, zda není 
poškozen a překroucen.

• Pokud máte jakékoliv pochybnosti, konzultujte je s 
výrobcem, nebo prodejcem autosedačky.

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

NEramenní 
pás

v pořádku
břišní pás
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Opěrka hlavy
Potah opěrky hlavy
Ramenní vodítko
  pásu
Opěra zad
Potah opěry zad
Sklápěcí rukojeti (2)
Sedačka
Potah sedačky
Základna

Příprava k montáži
Klíčové části

Štítek s návodem
Držadlo
Schránka na uživatelskou příručku
Knoflík nastavení výšky

Instalace ve směru jízdy, upevnění jen pás

1-
2-

!• NENÍ POVOLENO instalovat sedačku 
na přední sedadlo spolujezdce, kde je                
AKTIVOVÁN AIRBAG. 

• Při instalaci na přední sedadlo zkontrolujte, zda 
je opěra zad ve svislé poloze. Posuňte sedadlo co 
nejvíce dozadu.

Umístěte iZi Up na sedadlo vozidla.
Zkontrolujte, že se zadní strana sedačky dotýká celé plochy 
opěry zad sedadla vozidla. Pokud opěrka hlavy sedadla 
odtlačuje sedačku, nastavte nebo vyjměte opěrku hlavy (1).

(1)
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3-

4-

Posuňte dolní část vodítka pásu do otevřené polohy a 
umístěte bezpečnostní pás do vodítka. Zkontrolujte, zda pás 
není překroucen, a zavřete vodítko (3).

Před jízdou vždy zapněte 3bodový 
pás do spony u sedadla, a to i pokud v 
sedačce nevezete dítě! (4)

(2)

(3)

Vyjmutí sedačky
1-

2-

Vytáhněte dolní část vodítka ramenního pásu do otevřené 
polohy a vyjměte pás z vodítka (5).

Vyjměte iZi Up z vozidla.

(4)

(5)

zacvaknout!

• Chcete-li použít stabilizační popruh, 
uveďte sedačku iZi Up a opěrku 
hlavy na sedadle automobilu do 
maximální horní polohy.

• Veďte stabilizační popruh mezi 
potahem a povrchem opěrky hlavy 
na sedačce iZi Up.

• Poté popruh veďte kolem obou tyčí 
opěrky hlavy na sedadle automobilu.

• Otáčením knoflíku pro nastavení 
výšky nastavte sedačku iZi Up do 
správné polohy.

• Utáhněte stabilizační popruh 
maximálním utažením popruhu se 
suchým zipem (2).

Umístění stabilizačního popruhu

• Pokud sedačka nepůsobí dojmem stabilního upevnění 
ani po odejmutí opěrky hlavy na sedadle automobilu, lze 
použít popruh pro zvýšení stability.

• Stabilizační popruh nepředstavuje zásadní bezpečnostní 
prvek a jeho použití je nutné pouze v automobilech, 
v nichž je sedačka iZi Up upevněna 3bodovým 
bezpečnostním pásem automobilu a v nichž nelze 
odejmout opěrku hlavy na sedadle automobilu.
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Umístění dítěte
1- Nastavte opěru zad 

a opěrku hlavy do 
správné výšky pomocí 
kolečka nastavení výšky. 
Zkontrolujte, zda je 
ramenní pás ve výšce 
ramen dítěte (6).

(6)

2- Posuňte dolní část vodítka ramenního pásu do otevřené 
polohy a umístěte pás do vodítka. Zkontrolujte, zda pás 
není překroucen, a zavřete vodítko (7).

(7)

3- Zajistěte pás ve sponě, zacvakne. 
Břišní pás musí jít přes kyčle (8).

zacvaknout!

4- Napněte pás zatažením směrem 
k retraktoru (9).

(9)

(8)

• iZi Up lze umístit do dvou spacích pozic, posunem opírací 
rukojeti nahoru (10). 

• Zatlačením ve směru 
zelené šipky vraťte 
sedačku do svislé polohy. 
Napněte pás zatažením 
směrem k retraktoru (11). 

Spací pozice

(10)

(11)
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Sejmutí a nasazení potahu

Pokyny k čištění

1-

2-

3-

• Při snímání potahu dávejte pozor, zpět se vrací 
opačným postupem.

• Čalounění sedačky je ze 3 samostatných částí.

•  Potah sedačky je nutno prát podle pokynů na 
vnitřní straně (12).

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

• Vraťte potah zpět opakováním postupu sejmutí v 
opačném pořadí.

Sejměte potah opěry zad otevřením suchého zipu na 
zadní straně, sejměte pružné smyčky z upevňovacích 
háčků a opatrně stáhněte potah z okraje opěry zad.
Sejměte potah opěrky hlavy sejmutím pružné smyčky z 
upevňovacích háčků a opatrně stáhněte potah z okraje 
opěrky hlavy.
Sejměte potah sedadla sejmutím pružných smyček 
z upevňovacích háčků a opatrně stáhněte potah z 
okraje sedadla.

Sejmutí potahu

Nasazení potahu na sedačku

Upozornění: možné nesprávné použití
• NENÍ POVOLENO instalovat sedačku 

na přední sedadlo spolujezdce, kde je 
AKTIVOVÁN AIRBAG.

• NEVEĎTE bezpečnostní pás kolem         
rukojetí sklápění.

• NEPOUŽÍVEJTE sedadlo bez 3bodového pásu (13).

!

(13)

Perte s podobnou 
barvou prádla - 
nestálobarevné.

(12)

• 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.

Informace o prodejních místech
Upozornění na instalaci PO SMĚRU JÍZDY
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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 krytu. Kryt je 
bezpečnostní prvek a může být nahrazen pouze 
originálním krytem BeSafe.

• Pod kryt 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, že by dětské sedačky neměly být 
prodávány nebo kupovány z druhé ruky.

• USCHOVEJTE tuto uživatelskou příručku pro pozdější 
použití se sedačkou.

• NEPOUŽÍVEJTE doma na stole či pracovní desce, pokud 
dítě sedí v sedačce.

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.

Praktická rada

!
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 krytů 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.
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