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BELANGRIJK: LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG 
DOOR EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING. ON621006

BELANGRIJKE KENNISGEVINGEN
LET OP! Lees zeker de relevante instructies en informatie omtrent het gebruik van kinderautostoelen in de handleiding van je auto 
vooraleer je kinderen in je auto vervoert. Neem zeker de informatie over het gebruik van kinderzitjes in combinatie met airbags 
in detail door. Lees deze instructies ook zorgvuldig door om zeker te zijn van een veilige en voldoende werking van dit product. De 
veiligheid van je kind is jouw verantwoordelijkheid. Als je een vraag hebt over dit product of als je wisselstukken nodig hebt, neem 
dan contact op met je dichtstbijzijnde verkooppunt.

De stoel past wellicht correct als de constructeur van de wagen in de handleiding van de wagen heeft vermeld dat het mogelijk is om 
een ‘universele’ kinderautostoel te bevestigen in de auto voor deze groep.

De kinderautostoel is een ‘universele’ kinderautostoel. Hij is conform met de regeling ECE-R44/04 voor algemeen gebruik in 
voertuigen. Hij past op de meeste, maar niet op alle autozetels.

De kinderautostoel werd aangeduid als ‘universeel’ onder strengere voorwaarden dan voor eerdere ontwerpen, die niet de 
aanduiding ‘universeel’ kregen.
 
Kinderautostoelen kunnen sporen achterlaten op de autozetelbekleding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade aan of sporen op autozetels.
 
De volgende situaties kunnen onwettig zijn en sluiten elke waarborg uit:
1) Wijzigingen of veranderingen in het gebruik van de kinderautostoel die niet werden toegelaten of aangeraden door de fabrikant.
2) Het niet-naleven van de instructies bij het plaatsen van de kinderautostoel. 
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor problemen ten gevolge van niet-toegelaten wijzigingen, gebruik of installatie.

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor latere raadpleging. Bewaar je aankoopbewijs. We raden je aan om beide 
documenten samen te bewaren.

Deze autostoel is ontwikkeld en getest om aan de laatste Europese standaarden voor autostoelen groep 1, 2 en 3 te voldoen. Deze 
autostoel is ontwikkeld voor kinderen van 9 tot 36 kg.

Te monteren door een volwassene.
Alleen geschikt voor gebruik in voertuigen die uitgerust zijn met een driepuntsgordel goedgekeurd
krachtens VN/ECE-Reglement nr. 16 of een andere gelijkwaardige norm.
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BELANGRIJK VOOR JE BEGINT

WAARSCHUWINGEN
• Laat je kind NOOIT onbewaakt zitten - de veiligheid van je kind is je eigen verantwoordelijkheid.
• De kinderautostoel moet worden geplaatst in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Een verkeerde plaatsing 

zou gevaarlijk kunnen zijn.
• De stoel mag alleen door volwassenen worden geïnstalleerd die daartoe in staat zijn. Installeer de stoel niet als je in staat van 

dronkenschap verkeert of zeer moe bent.
• Zorg altijd dat nieuwe of occasionele gebruikers (zoals grootouders) de instructies hebben gelezen of dat ze de correcte 

plaatsingswijze hebben geleerd van iemand die de instructies heeft gelezen en begrepen.
• Bewaar deze instructiehandleiding altijd samen met de kinderautostoel of in de wagen waarin je de stoel installeert. Sommige 

modellen van de kinderautostoel hebben een vakje om de instructies te bewaren.
• Neem de kinderautostoel niet bij de rode veiligheidsriemgeleidingen vast om te dragen! Dit kan ze beschadigen of stuk maken.
• Plaats de kinderautostoel niet op een autozetel die zijdelings of naar achteren is gericht.
• Zorg dat de passagierszetel die je gebruikt vast rechtop staat voordat je de kinderautostoel installeert.
• Gebruik de kinderautostoel niet binnenshuis - deze is ontworpen om alleen in wagens te gebruiken.
• Deze kinderautostoel kan op de voorzetel of de achterbank van de auto geplaatst worden, op voorwaarde dat daar een 

3-puntsveiligheidsgordel aanwezig is. Indien een airbag aanwezig is, raden we aan deze uit te schakelen indien mogelijk, of je 
kind op een andere plaats te zetten. We adviseren om de stoel indien mogelijk op de achterbank te installeren, aangezien dit de 
meest veilige plaats is.

• Hou rekening met actieve zijdelingse airbags. Zorg dat je kind niet tegen het gebied rechtstreeks rond de airbag leunt.
• Plaats niets onder de kinderautostoel (zoals een handdoek of kussen), dit kan het beschermingsvermogen van de stoel bij 

ongevallen beïnvloeden.
• Niet alle veiligheidssystemen zijn volledig gelijk. Daarom raden we aan de stoel eerst in de auto te testen. 

 

WANNEER JE DE KINDERAUTOSTOEL GEBRUIKT

WAARSCHUWINGEN
• Laat geen losse/niet-vastgemaakte voorwerpen op de achterbank of hoedenplank van je wagen liggen. Dit kan gevaarlijk zijn 

voor je kind wanneer je bruusk moet remmen.
• Zorg dat de kinderautostoel ergens wordt bevestigd waar er geen harde voorwerpen en kunststof-onderdelen kunnen 

vastklemmen tussen portieren of verstelbare passagierszetels wanneer het stoeltje iedere dag wordt gebruikt.
• Gebruik altijd het kinderslot, als dat mogelijk is, om te verhinderen dat je kind de portieren kan openen van binnenuit.
• Zorg tijdens lange autoritten voor pauzes voor je kind en zorg dat het kind niet zonder hulp of toezicht uit de wagen klimt.
• De kinderautostoel moet stevig aan de passagierszetel worden bevestigd. Zorg dat de stoel niet los of wankel zit, nadat je hem 

hebt geplaatst. Als de stoel loszit, plaats hem dan opnieuw.
• Zorg dat de kinderautostoel altijd vastgemaakt is aan de passagierszetel - zelfs als hij niet in gebruik is.
• De kinderautostoel mag niet worden gebruikt zonder de originele hoes. De originele hoes is essentieel voor de veilige werking 

van de kinderautostoel.
• In noodgevallen is het belangrijk dat je het kind snel kunt losmaken (zoals beschreven door de British Standards). Dit betekent 

dat het niet volledig onmogelijk is dat het kind de gesp van de veiligheidsgordel kan loskrijgen. Jonge kinderen zijn vaak van 
nature zeer levendig. Leg hen zeker het belang van veiligheid uit wanneer ze zich in een auto bevinden. Leg hen goed uit dat het 
slot van het veiligheidsharnas niet geopend mag worden en dat het harnas zeker niet uitgedaan mag worden terwijl je rijdt.

• Als er inzittenden zowel de voorste als achterste passagierszetels bezetten, zou de minst zware inzittende in de achterste en de 
zwaardere inzittende in de voorste passagierszetel moeten zitten.

3

621006 DB_manual_NL.indd   3 19/12/2018   15:04



• Te dikke kleding kan de correcte sluiting van de autogordel beïnvloeden. Laat de wagen dus liever voorverwarmen of leg een 
dekentje boven op de autogordel, als je kind het koud heeft.

• Kinderen nemen vaak kleine voorwerpen (bv. speelgoed) mee in de zakken van jassen of broeken. Soms kunnen er zich ook 
harde componenten aan hun kledij bevinden (bv. gespen). Verzeker je ervan dat deze objecten niet vastgeklemd zitten tussen het 
kind en de veiligheidsgordel, aangezien dit onnodige verwondingen kan veroorzaken indien er zich een ongeval voordoet.

• Jouw kinds veiligheid kan enkel verzekerd worden indien het veiligheidssysteem correct geïnstalleerd wordt en correct gebruikt 
wordt zoals uitgelegd in de handleiding.

• Een kinderstoel en correct vastgeklikt kind vervangen geen verantwoordelijk en voorzichtig gedrag in het verkeer. Wees hoffelijk 
en aandachtig in het verkeer. 
 
 

VEILIGHEIDSGORDEL 
• De autostoel is enkel geschikt voor gebruik in goedgekeurde voertuigen die uitgerust zijn met een driepuntsgordel goedgekeurd 

door VN/ECE-Reglement 16 of andere equivalente normen. Gebruik de stoel niet met een tweepuntsgordel. Dit is zeer 
gevaarlijk indien je plots moet remmen of indien er zich een ongeval voordoet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• In sommige gevallen kan het dat de veiligheidsgordel hoog geplaatst is en dat deze in contact komt met de rand van het 
verhoogkussen van de autostoel, waardoor deze positie gevaarlijk wordt. Probeer in dit geval de stoel te verplaatsen (vooruit te 
schuiven of op een andere plaats te installeren). Indien je twijfelt, contacteer dan je winkel of de klantendienst.

• Gebruik NOOIT andere lastdragende contactpunten dan die beschreven in deze instructies of aangegeven op de kinderautostoel.
• Zorg dat het schootgedeelte van de veiligheidsgordel of het harnas nauw aansluit zodat het bekken van je kind stevig vastzit.
• Zorg dat ALLE passagiers in je auto hun veiligheidsgordel dragen. Mensen die hun gordel niet dragen kunnen zeer gevaarlijk 

zijn voor het kind bij ongevallen. 
• Bevestig de veiligheidsgordel NOOIT op een andere manier dan beschreven in de instructies.
• De schoot- en schoudergordel (en het harnas indien aanwezig) moeten altijd worden gebruikt als je kind in de kinderautostoel 

zit.
• Alle veiligheidsgordels moeten steeds strak en niet gedraaid zijn.  Let erop dat deze niet beschadigd zijn. 

 
 

ZONLICHT/WARME DAGEN 
• Laat je kind niet achter in de kinderautostoel terwijl je de auto rechtstreeks in het zonlicht hebt geparkeerd of op een warme 

dag.
• Stel de kinderautostoel niet langdurig bloot aan rechtstreeks zonlicht. Dit kan gevaarlijk zijn voor je kind (de metalen en plastic 

bevestigingen kunnen heet worden) en kan ertoe leiden dat de stof vervaagt. Je kan dit probleem verhelpen door een doek over 
de kinderautostoel te leggen als je de stoel niet gebruikt.

 
 

1

4

WAARSCHUWING: de 
kinderautostoel mag 
alleen worden gebruikt 
met een automatische 
driepuntsveiligheidsgordel 
en NIET met een 
tweepuntsgordel (zie 
figuur 1).
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ACHTERKANT VAN DE STOEL/HOOFDSTEUN 
• Zorg dat de kinderautostoel altijd zo dicht mogelijk tegen de rugleuning van de autozetel aan zit.
• Verwijder de hoofdsteun van de gebruikte passagierszetel als deze de correcte installatie van de kinderautostoel verhindert. 

DENK ERAAN om de hoofdsteun opnieuw aan te passen als de autostoel werd verwijderd. 
 
 

TWEEDEHANDS OF BESCHADIGDE KINDERAUTOSTOELEN EN 
VEILIGHEIDSGORDELS 
• JE MOET de kinderautostoel en je veiligheidsgordels vervangen als ze versleten of erg beschadigd zijn. Gebruik enkel 

wisselstukken van een erkend verdeler. 
• JE MOET de kinderautostoel vervangen na een ongeval - de stoel kan ongemerkt beschadigd zijn en dus minder goed in staat 

zijn om je kind te beschermen. 
• Indien de autostoel grote schokken heeft ondergaan door vallen of door een ongeval, kan de veiligheid van de stoel niet 

meer gewaarborgd worden. In dit geval mag je de stoel in geen geval doorverkopen via tweedehandskanalen, ruilen of gratis 
weggeven.

• De fabrieksgarantie geldt alleen voor de oorspronkelijke gebruiker. 
 
 
 

JE 2 JAAR GARANTIE 
Hoewel we onze producten produceren en testen volgens de strengste duurzaamheidsnormen, is er altijd een kleine kans op een 
foutje! We beloven je Dreambee-product volledig gratis te herstellen, vervangen of terug  te betalen als er een productiefout aan is, 
tot 2 jaar na aankoop.
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CONTROLELIJST ONDERDELEN

2

1. Sleuf gordelgeleider groep 3
2. Sleuf gordelgeleider groep 2
3. Installatiestang
4. Achterkant kuip
5. Zijbeschermingssysteem (SPS)
6. Schootgordelhaak
7. Gordeljuk
8. Basis
9. Hoofdsteun
10. Voorkant kuip
11. Opening voor gordelgeleiding
12. Verstelhendel van hoofdsteun 

en harnas
13. Draaggreep
14. Stoelhoes
15. Schouderband
16. Middelband
17. Gespkussen en kruisriem
18. Afdekking van verstelknop
19. Verstelhendel van leuning
20. Hoofdkussen
21. Schouderkussens van het 

harnas
22. Kruisgesp
23. Inzetstuk voor verhoogkussen
24. Harnasverstelknop
25. Harnasverstelband

6
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STOELVERSTELLING IN VIER POSITIES

De autostoel kan in vier verschillende stoelposities worden versteld, van zittend tot achteroverleunend om te slapen. Trek aan de 
verstelhendel van de leuning (A) onder de voorkant van de kuip en trek de kuip naar voren of achteren; laat de hendel los op de 
positie die je wil, wanneer je een duidelijke klik hoort.

DE STOEL INSTALLEREN VOOR GROEP 1 (9-18 KG) 

Plaats de autostoel op een geschikte passagierszetel. Trek aan de verstelhendel onder de voorkant van de kuip en zet de kuip in de 
volledig achteroverleunende positie (zie figuur 4).

Laat de klem (A) aan de linker bovenzijde van de kuip los en verwijder de installatiestang (B) (zie figuur 5).

Kantel de kuip van de stoel naar voren en bevestig de veiligheidsgordel tussen de stoel en de basis. Let erop dat de veiligheidsgordel 
niet verdraaid is. 

Duw het autostoeltje terug in de passagierszetel zodat deze goed past.

Voer het horizontale schootgordelgedeelte onder beide haken (C) door en trek dit deel aan door het diagonale gedeelte van de 
veiligheidsgordel naar boven aan te trekken. Voer het diagonale gedeelte door de gordelklem (D) het dichtst bij de veiligheidsgordel 
(zie figuur 6).

De gordelklem werkt als volgt: duw het klepje (E) naar beneden om de klem te openen. Haal de gordel door de opening die zo 
ontstaat tussen het klepje en de klem (F). Trek de gordel strak aan (G) (zie figuur 6).

Plaats de kuip terug in de oorspronkelijke positie (zorg daarbij dat de diagonale schoudergordel niet vast komt te zitten) en steek 
de installatiestang terug door de stoel (H) (zie figuur 7). Vergrendel aan de rechter bovenkant van de autostoel (I). Trek aan de 
installatiestang om te controleren of deze stevig vastzit.

OPMERKING: als de installatiestang niet vlot kan worden teruggestoken, zorg dan eerst dat de diagonale veiligheidsgordel niet in de 
weg zit en wrik dan wat aan de installatiestang om hem door de kuip te helpen.

Controleer of de kinderautostoel goed vastzit door hem aan beide harnasbanden naar voren te trekken. De stoel zou weinig of niet 
moeten bewegen. Controleer vervolgens of de gesp van de veiligheidsriem NIET tegen de kuip van de kinderautostoel komt (zie 
figuur 8). Indien dit wel het geval is, is er sprake van ‘gespknarsen’. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de kinderautostoel loskomt of 
dat de veiligheidsgordel loskomt in een auto-ongeluk. Als er sprake is van ‘gespknarsen’, dan is deze kinderautostoel niet geschikt 
voor je wagen. 
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WAARSCHUWING: de 
kinderautostoel moet altijd 
vastgemaakt worden met de 
veiligheidsgordel, of er nu 
een kind in zit of niet.
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DE HOOFDSTEUN EN HARNASHOOGTE AANPASSEN
 
Pas de hoofdsteun aan door aan de hendel te trekken aan de achterkant van de hoofdsteun en deze te verhogen of verlagen 
naargelang de grootte van je kind.
De sleuven voor de harnasbanden moeten even hoog zijn als de schouders van je kind (zie figuur 9).

OPGELET: verstel de harnashoogte niet als het kind in het stoeltje zit.

9

A B

9

JE KIND VASTMAKEN IN DE AUTOSTOEL – GROEP 1 (9-18 KG) 
Zorg eerst dat je de kinderautostoel correct hebt geplaatst volgens de stappen onder ‘De stoel installeren voor groep 1 (9-18 kg)’.

Druk op knop (A) en trek de schouderbanden naar voren (niet de schouderkussens) om de banden te lossen. Druk op de rode 
knop (B) en maak het harnas los (zie figuur 10).

BELANGRIJK: TREK NIET aan de schouderkussens of de banden boven de schouderkussens.

Leg de harnasbanden over de zijkant van de kuip (zie figuur 11) en zet je kind in de kinderautostoel. Zorg dat er geen speelgoed of 
andere harde voorwerpen in de stoel liggen.

Breng dan de twee helften van de harnasgesp samen en steek ze in de kruisgesp. Zorg dat de schouderbanden nauw aansluiten 
door de verstelriem (C) aan te trekken (zie figuur 12).

Er moet een tussenruimte van ongeveer een vinger (1 cm) breed zijn boven de schouders (zie figuur 13). Dit is de ideale aansluiting. 
Opmerking: controleer of de gesp vastzit door aan de schouder- en middelbanden te trekken.

10

A B

11 12
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DE STOEL OMVORMEN VOOR GROEPEN 2+3 (15-36 KG) 
We raden aan het 5-puntsharnas zo lang mogelijk te gebruiken. Probeer het verhoogkussen te verwijderen, om de stoel langer in de 
configuratie voor groep 1 te blijven gebruiken.

Wanneer je kind te groot is geworden voor de configuratie voor groep 1 (9-18 kg) en je de stoel wil gebruiken voor een kind in groep 2 
(15-25 kg) of groep 3 (22-36 kg), moet je het volledige 5-puntsharnas van de kinderautostoel verwijderen.

Hef de stoffen afdekking van de verstelriem op aan de voorkant van de autostoel en trek dan, terwijl je op knop (A) duwt, de 
schouderbanden naar voren (niet de schouderkussens) om de harnasbanden volledig los te maken, en maak de verstelriem 
(B) zo kort mogelijk (zie figuur 14). Alle overblijvende banden kunnen worden opgerold en onder de rode plastieken kap worden 
bewaard (C).

BELANGRIJK: trek NIET aan de schouderkussens.

Trek aan de verstelhendel onder de voorkant van de kuip en houd deze vast. Trek de kuip naar voren tot de meest 
achteroverleunende positie (zie figuur 15).

Laat de grendel (D) aan de linker bovenkant van de kuip los en verwijder de installatiestang (E) (zie figuur 16).

Trek de kuip naar voren en houd hem vast (zie figuur 17). 

Maak de schouderkussenbanden los van het verbindingsstuk voor de schouderkussens (F).
Maak de schouderharnasbanden los van het juk (G). Voer de schouderbanden door de sleuven in de achterkant van de kuip (H) (zie 
figuur 18).

Maak de twee Velcro®-lipjes aan beide kanten van de achterkant van de hoofdsteun (I) los en
verwijder ze (zie figuur 19).

Zoek naar de twee metalen houdbeugels (J) onder de stoelhoes op punten (1) en (2) (zie figuur 20). Voer de metalen gespen op het 
middelharnas van de voorkant van de kuip door de binnenste sleuven (K) aan de achterkant van de kuip en uit de buitenste sleuven 
(L) terug naar voren om het harnas te verwijderen.

Verwijder het inzetstuk van het verhoogkussen (M) uit de kruisriem (zie figuur 21).

Zorg dat de kinderautostoel in een volledig achteroverleunende positie staat om de kruisriem te verwijderen. Duw de kruisriem 
naar beneden door de sleuf (1) (zie figuur 22). Zoek, terwijl je de riem vasthoudt, naar de metalen houdergesp onder de kuip van de 
autostoel, draai de houdergesp, voer hem door de brievenbusopening en verwijder de kruisriem (2).

Plaats de kuip terug in de oorspronkelijke positie, steek de installatiestang (N) terug en maak
het slot vast (O) (zie figuur 23).

Nu kan je de kinderautostoel in je wagen plaatsen.

WAARSCHUWING: de kinderautostoel moet altijd vastgemaakt zijn met de veiligheidsgordel, of er nu een kind in zit of niet.
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DE STOEL INSTALLEREN VOOR GROEPEN 2+3 (15-36 KG) 
Zorg dat je eerst het volledige 5-puntsharnas van de kinderautostoel hebt verwijderd volgens de stappen onder ‘De stoel omvormen 
voor groepen 2+3 (15-36 kg)’.

Je kan het inzetstuk van het verhoogkussen gebruiken als je kind dat nodig heeft.
Zet je kind in de kinderautostoel, verstel de hoofdsteun door aan de verstelhendel voor hoofdsteun en harnashoogte te trekken aan 
de achterkant van de hoofdsteun en verhoog of verlaag naargelang de grootte van je kind (zie figuur 24).

Plaats de schouderband van de veiligheidsgordel door de meest geschikte gordelgeleidingssleuf (A) (zie figuur 25). Gebruik de 
onderste sleuf voor kinderen in groep 2 (15 - 25 kg). Gebruik de bovenste sleuf voor kinderen in groep 3 (22-36 kg).

Plaats de schootgordel over de schoot van je kind en voer hem door de opening van de gordelgeleiding (B) aan de zijde het dichtst bij 
de gesp van de veiligheidsgordel (C) (zie figuur 25). Bevestig de gesp van de veiligheidsgordel (C) en span de gordel aan, zowel het 
schootgedeelte als het diagonale gedeelte.

WAARSCHUWING: de 
kinderautostoel moet altijd 
vastgemaakt worden met de 
veiligheidsgordel, of er nu 
een kind in zit of niet.
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DE HOES VERWIJDEREN 
Verwijder de harnasbanden, de kruisriem en het hoofd- en zitkussen [zie ‘De stoel omvormen voor groepen 2+3 (15-36 kg)]’.

Verwijder de hoes van de hoofdsteun (A) door de elastische band vast te nemen en de hoes er af te trekken (zie figuur 26).

Trek de twee zijbeschermingsystemen (B) (SAP - Side Armour Protection) in de 
richting van de pijlen om ze los te maken van de kuip en hun hoezen te verwijderen 
(zie figuur 27).

De hoofdhoes wordt vastgehouden door een aantal haken (C) aan de achterkant 
en onderkant van de kuip (zie figuur 28). Maak het elastiek van de hoes los van 
de haken. Maak de Velcro®-lipjes (D) aan de schouders van de kuip los, haal de 
hoes van onder de bandhaken (E) en van rond het plastieken verstelpaneel (F) en 
verwijder de hoes.

DE HOES TERUGPLAATSEN 
Plaats de hoofdhoes over de kinderautostoel en trek de elastische band rond de kuip. Wees voorzichtig wanneer je de hoes over en 
rond de plastieken onderdelen haalt. Zorg dat de Velcro®-lipjes (A) zich onder de bandhaken (B) bevinden. Zodra de hoes geplaatst 
is, maak je hem vast aan de haken (C) aan de achterkant en onderkant van de kuip 
(zie figuur 29).
 
Trek de zijhoezen van de twee SAP-zijbeschermingssystemen (D) en klik ze terug 
vast op de kuip (zie figuur 30). Wrik er wat aan om te controleren of ze stevig 
vastgeklikt zijn.

Trek de hoes van de hoofdsteun (E) over de hoofdsteun en steek het onderste deel 
van de hoofdsteunhoes (F) achter de hoofdhoes (zie figuur 30).

26

29 30

2827

WAARSCHUWING: 
de hoes van de 
kinderautostoel is een 
veiligheidsonderdeel. 
Gebruik de 
kinderautostoel nooit 
zonder de hoes.

WAARSCHUWING: 
de hoes van de 
kinderautostoel is een 
veiligheidsonderdeel. 
Gebruik de 
kinderautostoel nooit 
zonder de hoes.
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14

HET HARNAS TERUGPLAATSEN 
Trek aan de verstelhendel onder de voorkant van de kuip en houd deze vast. Trek de kuip naar voren tot de meest 
achteroverleunende positie (zie figuur 31).

Laat de grendel (A) aan de linker bovenkant van de kuip los en verwijder de installatiestang (B) (zie figuur 32).

Neem de twee harnasschouderbanden met de gespklemmen en kruisriem samen, breng de tongen samen en steek ze in de gesp 
(zie figuur 33). De gesp moet er nu ongeveer uitzien zoals op figuur 34.

Steek de houdergespen van de gordel in (C) door de twee sleuven (1) en (2) op de hoes en door de buitenste sleuven aan de 
achterkant van de hoes, en dan terug door de binnenste sleuven. Steek de houdergesp van de kruisriem (D) door sleuf (3) (zie 
figuur 35).

Verstel de hoofdsteun zodat je de metalen stang (E) door de rugleuning kan zien als je de stof van de hoofdsteun optrekt (zie 
figuur 36). Schuif de schouderkussens (F) over de harnasschouderbanden (G) (zie figuur 37). Zorg daarbij dat de naden van de 
schouderkussens naar buiten gericht zijn.

Duw de banden van de schouderkussens en het harnas door sleuven (1) & (2) op de hoofdsteun (H) (indien gemonteerd) en de stof 
van de hoofdsteun. Trek de stof op en voer de banden door de kuip over de metalen stang (I).

OPGELET: het schouderkussen en de harnasbanden MOETEN over de metalen stang komen, anders is de installatie niet correct.

Verbind de smalle schouderkussenbanden met het verbindingsstuk voor schouderbanden (J).
Verbind de bredere schouderharnasbanden met het juk (K) (zie figuur 39).

OPGELET: controleer dat de harnasbanden correct zijn bevestigd aan het juk en zorg dat de banden niet verdraaid zijn.

Plaats de kuip terug in de oorspronkelijke positie, steek de installatiestang (L) terug en vergrendel het slot (M) (zie figuur 40).

31 32 33
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40

L

M

34

36

38 39

37 35
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ONDERHOUD EN REINIGING 
• Berg deze kinderautostoel op een veilige plaats op als je hem niet gebruikt.
• Leg GEEN zware voorwerpen op de stoel.
• Berg de kinderautostoel altijd op in een droge omgeving.
• Berg de kinderautostoel NIET op direct naast een warmtebron, zoals een radiator. 

Hoezen:
• De hoezen van de kinderautostoel zijn gemakkelijk te verwijderen en moeten met de hand worden gewassen met een 

pH-neutrale zeep en koud water (niet warmer dan 30 °C). Gebruik geen bleekmiddelen. 
• De hoezen niet persen, strijken, reinigen bij de droogkuis, drogen in een droogtrommel of uitwringen.
• Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of schurende reinigingsmaterialen.
• Laat liggend drogen en houd uit directe warmte en zonlicht.
• Gebruik alleen onderdelen die door Dreambee werden gecertificeerd als je de stoelhoezen moet vervangen. Alleen deze delen 

werden gegarandeerd getest op veiligheid en zijn geschikt om op deze stoel te passen. 

Onderdelen in kunststof of metaal:
• Reinig met een milde zeep en warm water.
• Geen enkel deel van de stoelkuip verwijderen, uit elkaar halen of aanpassen.
• Geen enkel deel van de stoelkuip oliën of smeren. 

Inspectie van de stoel:
• Controleer je kinderautostoel regelmatig op slijtage.
• De kinderautostoel kan lichtjes rammelen als er geen kind in zit. Dit is normaal. Als je twijfelt, neem dan onmiddellijk contact 

op met Dreambee of het dichtstbijzijnde verkooppunt.
• Controleer de verstelbare delen van je kinderautostoel ongeveer om de zes maanden om er zeker van te zijn dat het nog steeds 

past voor je groeiende kind.

B: 0800 99 124 
 Int.: 00800 23 60 10 40 
www.colruytgroup.com

Etn./Ets Fr. Colruyt N.V./S.A. 
 Edingensesteenweg 196 
B-1500 Halle
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