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Taal: Nederlands

Belangrijk - Lees deze handleiding 
zorgvuldig door en bewaar hem voor 
toekomstig gebruik.
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Gefeliciteerd dat u voor keuze Simple Parenting’s Doona+ heeft gekozen 
voor een veilige en mobile oplossing voor uw baby.
Om uw baby goed te beschermen, moet het Doona+ autostoeltje altijd 
worden gebruikt en geïnstalleerd zoals beschreven in deze handleiding.
Belangrijk - Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Lees deze 
instructies zorgvuldig door, de veiligheid van uw kind kan worden beïnv-
loed als u zich niet aan deze instructies houdt.
Bewaar altijd de gebruiksaanwijzing in het compartiment van het autos-
toeltje.

Als u nog vragen heeft over het gebruik ervan, kunt u contact met ons 
opnemen op onderstaand adres:

Simple Parenting
4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Telefoon: (852) 3580-1330
E-mail: info@simpleparenting.co
Website: www.simpleparenting.co

Gefeliciteerd.



1/ Vitale informatie / 
waarschuwingen.

WAARSCHUWING! Voor de bescherming van 
uw baby is deze Doona+ Car Seat niet geschikt 
voor:
• Als vervanging voor een babybedje of een 
wieg. Reiswiegen, kinderwagens en buggy’s 
mogen alleen worden gebruikt om baby’s of 
kinderen te vervoeren.
• Om meer dan één kind te vervoeren.
• Voor commercieel gebruik.

WAARSCHUWING!
Bij een auto-ongeluk kunnen enorme 
spanningen optreden, indien u bent betrokken  
in een auto-ongeluk raden wij u aan dit product 
te vervangen.

WAARSCHUWING!
Maak geen wijzigingen of toevoegingen aan 
het Doona+ autostoeltje.

VITALE INFORMATIE  /  WAARSCHUWINGEN
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WAARSCHUWING!
Bagage of andere voorwerpen die 
verwondingen veroorzaken bij een botsing 
moeten goed vast zitten.

WAARSCHUWING!
Dit product is niet geschikt voor hardlopen of 
schaatsen.

WAARSCHUWING!
Laat uw kind niet spelen met dit product.

WAARSCHUWING!
Gebruik altijd de parkeerrem als u uw kind in of 
uit het Doona+ autostoeltje neemt of als u even 
stilstaat.

WAARSCHUWING!
Laat uw kind nooit alleen zonder toezicht.

WAARSCHUWING!
Gebruik dit product niet als er onderdelen 
ontbreken of gebroken zijn.

DE NIEUWE GENERATIE  AUTOSTOEL
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2/ Geschiktheid.
Het Doona+ autostoeltje is alleen bestemd voor een achterwaarts 
gerichte zitting.
Groep: 0+
Gewicht: Tot 13 kg
Dit Doona+ product is voor kinderen vanaf de geboorte en tot 13 kg. 

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING! Gebruik het Doona+ autostoeltje 
NIET als het volgende van toepassing is:
 • Het kind weegt meer dan 13 kg 
 
                  • De kruin van het hoofd minder  
 dan 2,5 cm is vanaf de bovenkant  
 van het Doona+ autostoeltje (zie  

 afbeelding links)

• De gordels in hogere sleuven zijn dan 
de schouderhoogte van het kind
(zie afbeelding links).

minimum 
2.5 cm (1”)

GESCHIK THEID
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Certificatie -  
Goedkeuringsmerk



3/ Product  
overzicht.

1. knop om 
duwstang te 

verlengen 

2. duwstang

3. gordel-
geleidingen

4. 
zonnescherm

5. rotatiegreep 
knoppen 

6. 
voorwielen

7. 
achterwielen

9.
slotpennen

11. 
gordelsluiting

13. gordel-
aanspanning  

knop 

15. rempedaal 
(groen)

14. remslot 
pedaal (rood)

12. gordelont-
grendeling knop

8. schouder-
bandjes

10. ontgrendel-
ingsknop 
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32. plastic frame voor 
      zonnescherm

4. zonnescherm

33. pennen aan 
      achterkant van   
      zonnescherm

34. zonnescherm scharnieren39. gordel geleider



16. wielen 
ontgrendeling

17. 
veiligheidsknop

18. 
gordelhouder

19. 
schoudergordel 

sleuven

8. schouder-
bandjes

21. metalen 
plaat

22. metalen 
staaf

13. gordel-
aanspanning  

knop 

24. 
schouderkussentjes9.  

slotpennen

23.  
hoofdkussentje

27. hoog- 
teverstellings- 

kussen

25. 
heupgordels

PRODUC T OVERZICHT 
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35. ringen

36. plastic pennen  
      aan zijkant 37. riemgeleider pennen

38. onderste pen

39. gordel
      geleider



4/ Gebruikmodi.
4.1 Gebruikmodi en hun doelen

Loopmodus
Gebruik de loopmodus als u uit de auto 
gaat en wandelt met uw baby.

Manoeuvreer modus
Gebruik de manoeuvreer modus om het 
product gemakkelijk te manoeuvreren 
tijdens het lopen of als u ernaast zit.

Autostoeltje modus
Als u in een auto reist, gebruikt u altijd de 
autostoeltje modus van Doona+.
(Zie hoofdstuk # 6 van deze handleiding 
voor instructies met betrekking tot 
beveiliging en losmaken in het auto).

12
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4.2  De rotatiehoek van de  
duwstang instellen 
U kunt de duwstang (# 2) in drie standen zetten:

A. Druk tegelijk aan beide kanten op de rotatieknoppen (# 5) van de 
duwstang.

B. Met de rotatieknoppen (# 5) van de duwstang ingedrukt, draait u de 
duwstang (# 2) naar de gewenste positie.

C. Controleer dat het handvat niet verder draait dan de gewenste 
positie (A, B of C).

D. Laat de rotatieknoppen (# 5) van de duwstang los en draai de duwstang 
door tot hij aan beide kanten in de gewenste positie vastzit en stevig op 
zijn plaats is. U hoort een “klik” geluid.

1

2

1

GEBRUIKMODI
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Van loopmodus naar de autostoelmodus
A. Druk de rotatieknoppen (# 5) van de duwstang aan beide kanten 
tegelijk in, en draai hem naar de bovenpositie (B).

4.3. Tussen modi overschakelen

B. Verwijder het Doona+ autostoeltje uit de auto (zie hoofdstuk # 6  
van deze handleiding voor instructies met betrekking tot het 
beveiligen en vrijgeven van het Doona+ autostoeltje in het voertuig).

1

2

           

WAARSCHUWING!
Houd uw kind weg bij het ontvouwen en 
het invouwen van dit product, om letsel te 
voorkomen.
Als u de Doona+ in- en uitklapt, dient u 
ervoor te zorgen dat uw kind in het harnas zit 
(armen en benen worden weggehouden van 
bewegende delen), of niet in de nabijheid is.

WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat alle slotjes vastzitten voor het 
gebruik.

14
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2

1

D. Met de andere hand drukt u de rode veiligheidsknop (# 17) en 
druk daarna op wielontgrendeling (# 16) om het wielmechanisme te 
ontgrendelen. De wielen zullen zich ontvouwen.

* Als alternatief voor fasen c-d: U kunt het Doona+ autostoeltje uit 
de auto nemen en het op de grond plaatsen, waarna u de rode 
veiligheidsknop (# 17) indrukt, en daarna op de wielontgrendeling (# 16) 
drukt, om het wielmechanisme te ontgrendelen. In deze optie moet u het 
Doona+ autostoeltje optillen terwijl u tegelijkertijd ingedrukt houd, zodat de 
wielen zich ontvouwen.

E. Druk de rotatieknoppen (# 5) van de duwstang aan beide kanten 
tegelijk in, en draai het naar de looppositie (# A).

1

1

2

GEBRUIKMODI
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C. Haal het Donna autostoeltje met één hand uit de auto .



Van de loopmodus naar de autostoelmodus
A. Druk op de knop om de duwstang te verlengen (# 1), en duw de 
duwstang (# 2) naar beneden, voor de kortste stand.

F. Druk de knop om de duwstang te verlengen (# 1) in en trek de 
duwstang naar u toe, om hem langer te maken.

16
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C. Stap op het rode remslotpedaal (# 14) om het te vergrendelen.
U kunt ook uw voet aan de voorkant van het wiel zetten om zijn 
beweging te blokkeren.

1

2

1
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B. Druk de rotatieknoppen (# 5) van de duwstang (# 2) aan beide kanten 
tegelijk in, en draai hem naar de bovenpositie (B).



D. Houd de Doona+ autostoeltje met een hand aan de duwstang  
vast en met de andere hand drukt u de rode veiligheidsknop in (# 17),  
druk daarna op ontgrendeling (# 16) van de wielen.

E. Terwijl u indrukt, leunt u het Doona+ autostoeltje tegen de 
achterwielen (# 7) aan, tot ze beginnen te vouwen, laat het stoeltje 
helemaal op de grond staan totdat de wielen volledig zijn ingeklapt 
en vergrendeld.

F. Til het Doona+ autostoeltje met de duwstang (# 2) op, en plaats 
het in de auto.

18
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G. Bevestig het Doona+ autostoeltje in het auto (zie hoofdstuk # 6 van 
deze handleiding voor instructies met betrekking tot het beveiligen en  
vrijgeven van het Doona+ autostoeltje in de auto).

H. Druk de rotatieknoppen (# 5) van de duwstang aan beide kanten 
tegelijk in, en draai het naar positie A. 

GEBRUIKMODI
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Draagtassen accessoires
Er kunnen twee Doona+ draagtas accessoires worden aangeschaft: 

4.4. Loopmodus

Draagtas (All-Day bag) Handtas  (Essentials bag)

Achterremmen 
De achterwielen zijn uitgerust met een remsysteem, waarmee u slechts 
één pedaal gebruikt om de achterwielen te remmen. Om te remmen, 
drukt u op het rode remslotpedaal (# 14) naast het rechter wiel. 

Om de remmen vrij te geven drukt u op het 
groene rempedaal (# 15) naast het linker wiel. 
Het autostoeltje moet altijd op de rem staan als 
u uw kind erin of eruit neemt. Gebruik altijd de 
parkeerrem als u uw kind erin of uit neemt of 
als u even stilstaat! Controleer altijd dat de rem 
helemaal vast zit.

15.  
rempedaal 

(groen)

14. remslot 
pedaal 
(rood)

20

WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat alle slotjes vastzitten voor het 
gebruik.
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WAARSCHUWING!
Elk gewicht dat u toevoegt aan de handgreep 
beïnvloedt de stabiliteit van het Doona+ 
wandelwagentje.

Belangrijke opmerking: U moet alle tassen van 
het Doona+ wandelwagentje verwijderen 
voordat u het opvouwt en het overzet naar het 
autostoeltje modus.

WAARSCHUWING!
De draagtas (All-Day) kan niet meer dan 3 kg 
gewicht bevatten.

De handtas (Essentials) kan niet meer dan 1,5 kg 
gewicht bevatten.

Als deze gewichtslimiet wordt overschreden 
beïnvloedt dit de stabiliteit van de 
wandelwagen waardoor hij kan omvallen. 
Draagtassen die niet zijn goedgekeurd door de 
fabrikant mogen niet worden gebruikt.

21
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5/ Uw baby  
beveiligen in het  
Doona+ autostoeltje.

Houd u aan de geldige voorschriften voor uw land. 

op passagiersstoel zonder airbag ja

op de midden achterbank met  
3-punts-gordel ja

op zijwaarts gerichte zitplaatsen

op een naar achterwaarts gerichte zitplaats nee

nee

aan de buitenkant van de achterbank ja

22
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WAARSCHUWING!
Voor de bescherming van uw baby:

• Zet uw baby altijd in het Doona+ autostoeltje 
met behulp van het beveiligingssysteem.

• Als algemene regel: Zorg dat de gordel 
precies past over het lichaam van uw kind, 
hierdoor wordt uw kind beter beveiligd. Zorg 
ervoor dat de band goed zit bij gebruik in de 
auto.

• Let erop dat de band strak zit en niet gedraaid is.

• Aanbevolen wordt om uw kind nooit zonder 
toezicht in de auto in het Doona+ autostoeltje te 
laten.

• Het is gevaarlijk om het Doona+ autostoeltje te 
gebruiken op een verhoogde ondergrond, zoals 
een tafel.

UW BABY BE VEIL IGEN IN HE T DOONA+ AUTOSTOELTJE
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WAARSCHUWING!
• Laat de gordel (# 13) nooit tussen bewegende 
onderdelen raken (zoals automatische deuren, 
roltrappen, etc.).

• De metalen en kunststof onderdelen van 
het Doona+ autostoeltje kunnen door de zon 
worden verwarmd. WAARSCHUWING! Uw kind 
kan een verbranding oplopen. Bescherm uw 
kind en het Doona+ autostoeltje tegen fel 
zonlicht (bijvoorbeeld door een lichte doek over 
de zitting te leggen).

• Aanbevolen wordt om uw baby regelmatig uit 
het autostoeltje te nemen om de wervelkolom 
van de baby te verlichten, zowel binnen als 
buiten de auto. Let op: het is aan te raden om 
regelmatig te stoppen voor een pauze tijdens 
lange ritten.

• Het Doona+ autostoeltje is geen vervanging 
van een babybedje of een bed. Als uw kind wilt 
slapen, moet het in een geschikte kinderwagen, 
wieg of bed worden geplaatst.

• Dit product is niet bedoeld voor langdurige 
slaapperioden.

• Als u de Doona+ als liggende wieg gebruikt, 
kunt u de Doona+ beter niet gebruiken zodra 
uw kind zonder hulp kan zitten.

24
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5.1. De schouderbanden (# 8) aanpassen 
aan de lengte van uw baby

24. 
schouderkussentjes9. 

slotpennen

23.  
hoofdkussentje

27. hoogte- 
verstellingskussen

25.  
heupgordels

9. 
slotpennen

11. 
gordelsluiting

13. gordel-
aanspanning  

knop 

15. rempedaal 
(groen)

14. remslot 
pedaal (rood)

12. gordelont-
grendeling  

knop

8. 
schouderbandjes

UW BABY BE VEIL IGEN IN HE T DOONA+ AUTOSTOELTJE
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10.
ontgrendelings- 

knop



WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat alle bandjes niet gedraaid zijn 
en dat de schouderbandjes (# 8) correct zijn 
aangesloten in de schouderband sleuven (# 19). 
Zie onderstaande afbeelding voor een goede 
aansluiting.

De eerste keer dat u het Doona+ autostoeltje gebruikt en ook als uw 
baby groeit, moet u de schouderbandjes (# 8) op de hoogte van uw 
baby als volgt aanpassen:

• Als de schouderbandjes (# 8) correct zijn ingesteld, 
gaan ze door de schoudergordel sleuven (# 19) op 
schouderhoogte of iets lager.
• Plaats de baby in het Doona+ autostoeltje en vind de 
juiste schoudergordel sleuven (# 19) voor de hoogte van 
uw baby. Neem vervolgens uw baby uit het Doona+ 

autostoeltje. Aan de achterkant van het Doona+ autostoeltje, ontkoppelt 
u de schouderbandjes (# 8) uit de metalen plaat (# 21).
• Plaats de schouderbandjes (# 8) in de juiste sleuven (# 19).
• Verbind de bandjes weer met de metalen plaat (#21). 

26
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WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de schouderbandjes (# 8) zo 
worden vastgemaakt op de metalen plaat (# 21) 
dat ze tussen de metalen staaf (# 22) en het 
autostoeltje liggen. Er mag geen onderdeel over 
de metalen staaf (# 22) gaan. Zie onderstaande 
afbeelding voor een goede aansluiting.

WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de schouderbandjes (# 8) 
correct worden aangesloten op de metalen 
plaat (# 21). Zie onderstaande afbeelding voor 
een goede aansluiting.

27
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5.2. De duwstang draaien (# 2)
Draai de duwstang naar stand C

5.3. De schouderbanden (# 8) losmaken
Druk op de gordelontgrendelingsknop (# 12) en trek tegelijkertijd beide 
schouderbandjes (# 8) naar u toe. Zie voor kleine kinderen de volgende 
stappen 5.4. en 5.5.

2

1

28
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5.4. Het verstelbare hoofdkussen (# 27) 
instellen naar de hoogte van uw kind

Plaats het hoofdkussen (# 27) in het laagste deel van het stoeltje. 
De schouderbandjes (# 8) moet door de sleuven (# 19) gaan op 
schouderhoogte of iets lager. Als de schouderbanden door de sleuven 
op schouderhoogte of iets eronder gaan, zonder gebruik te maken van  
het hoofdkussen, kan het kussen worden verwijderd.

5.5. Hoofdkussentje (# 23)

• Zorg ervoor dat de hoofdkussenbandjes zijn aangesloten op de 
achterkant van het hoogteverstellingskussen (# 27).
• Het hoofdkussentje (# 23) moet worden aangepast, zodat de 
schouderbandjes (# 8) op hetzelfde niveau zijn als de schouders van
uw baby of iets lager. 

UW BABY BE VEIL IGEN IN HE T DOONA+ AUTOSTOELTJE
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Het kussen om de hoogte te verstellen is alleen 
bestemd voor pasgeboren baby’s. 

Verwijder het hoogte verstellingskussen als de 
schouders van uw kind boven de laagste schouderriem 
gleuven zijn, als het in het autostoeltje zit zonder het 
hoogte verstellingskussen.

Blijf het hoofdsteuntje gebruiken zolang uw kind in het autostoeltje zit en 
nadat het hoogte verstellingskussen is verwijderd.



5.6. Uw baby beveiligen met 
behulp van de gordel

click!

30

DE NIEUWE GENERATIE  AUTOSTOEL



• Maak de schouderbandjes los (zie hoofdstuk # 5.3)
• Maak de slotpennen (# 9) los uit het slotje (# 11) door op de 
ontgrendelingsknop (# 10) te drukken.
• Zet uw baby in het Doona+ autostoeltje.
• Leg de schouderbandjes (# 8) over de schouders van uw baby.

24. schouder- 
kussentjes9.  

slotpennen

23.  
hoofdkussentje

27. hoogte-
verstellingskussen

25.  
heupgordels

9.  
slotpennen

11. 
gordelsluiting

13. gordel- 
aanspanning  

knop 

15. rempedaal 
(groen)

14. remslot 
pedaal (rood)

12. gordel-
ontgrendeling  

knop

8. schouder- 
bandjes

10. ontgren- 
delingsknop 

31
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5.7. De bandjes vastmaken
Trek de gordelaanspanning (# 13) aan, totdat de gordel plat ligt en 
contact maakt met het lichaam van uw baby.

• Plaats de twee slotpennen (# 9) samen en zet de slotpennen (# 9) in 
het gordelslot vast (# 11) met een hoorbare KLIK!
• Zorg ervoor dat het hoofdkussentje (# 23) goed geplaatst is.
• Bevestig de bandjes tot ze in contact komen met het lichaam van uw 
baby. (zie volgend hoofdstuk # 5.7.)

WAARSCHUWING!
Draai de schouderbandjes niet en leg ze ook 
niet over elkaar heen (# 8).

WAARSCHUWING!
De heupgordels (# 25) moeten zo laag 
mogelijk over de heupen van uw baby worden 
aangebracht.
• Aanbevolen wordt om de schouderbanden 
niet zonder de schouderkussentjes te gebruiken

32
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5.8. Checklijst om te verzekeren dat uw 
baby goed vastzit

VOOR UW BABY’S VEILIGHEID CONTROLEERT U 
ALS VOLGT:
• De schouderbandjes (# 8) van het Doona+ 
autostoeltje worden goed aangetrokken zonder 
dat het kind er last van heeft.
• De schouderbandjes (# 8) zijn goed ingesteld, 
de banden zijn niet gedraaid.
• De slotpennen (# 9) zitten vast in het gordelslot 
(# 11).

WAARSCHUWING!
Er mag nooit meer dan een vingerruimte zijn 
tussen de schouderbanden en de schouders 
van uw baby.

33
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6/ Het Doona+  
autostoeltje in de  
auto gebruiken.
Bekijk de instructies met betrekking tot kinderveiligheidsproducten, zoals 
deze omschreven staan in de handleiding van uw auto.

WAARSCHUWING!
Als een airbag het Doona+ autostoeltje raakt 
kan dit ernstig letsel veroorzaken aan uw kind, 
en mogelijk resulteren in de dood.

WAARSCHUWING!
Bij een ongeluk kunnen enorme krachten optreden. 
Probeer nooit om een kind te beveiligen op uw 
schoot met de autogordel of door het vast te 
houden.

Beveilig uw kind in het Doona+ autostoeltje voor 
elke rit!
Zet altijd het Doona+ autostoeltje in de auto 
tegen de rijrichting in.

34
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Het Doona+ autostoeltje is goedgekeurd voor gebruik met de 
3-puntsgordel van de auto (universeel)
handleiding bevat gedetailleerde instructies voor installatie zonder 
voetstuk.
* Zie voor gedetailleerde instructies over het gebruik van een voetstuk de 
bijgeleverde handleiding  van het voetstuk, indien u deze heeft gekocht.

Bevestiging van het Doona+ autostoeltje in het auto met 
behulp van een basis is gebaseerd op semi-universele 
goedkeuring. Het autostoeltje mag alleen worden gebruikt 
met een basis die wordt vermeld in de lijst van goedgekeurde 

autotypen met basis, indien u besluit om een basis te kopen. De nieuwste 
versie kan worden verkregen van www.simpleparenting.co 

NIET gebruiken op een passagiersstoel met een 
airbag!!
Voor stoelen met zij-airbags, volgt u de instructies 
in de handleiding van uw auto.

WAARSCHUWING!
Wij adviseren u dat alle harde en kunststof 
onderdelen van de Doona+ Car Seat zo zijn 
geïnstalleerd dat zij niet klem komen te zitten 
tussen een verstelbare stoel of in een deur van 
de auto, tijdens het dagelijks gebruik van de 
auto.

HE T DOONA+ AUTOSTOELTJE IN DE AUTO GEBRUIKEN
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Volg deze instructies bij gebruik van het Doona+ autostoeltje:

Installatie met 3-punts gordel van de auto (universeel)

tegen de rijrichting in ja

in de rijrichting nee

met 3-punts gordel ja

met 2-punts gordel nee

Gebruik altijd een goedgekeurde 3-punt 
gordel. De veiligheid van de autogordel moet 
worden goedgekeurd volgens ECE R16 of een 
vergelijkbare norm (zie het testetiket aan de 
riem met een “E” of “e” in een cirkel.

WAARSCHUWING!
Bij een ongeval verhoogt het gebruik van een 
2-puntsgordel aanzienlijk letsel voor uw kind.

36

DE NIEUWE GENERATIE  AUTOSTOEL



Voor de bescherming van alle inzittenden. 
In het geval van een noodstop of een ongeval, 
kunnen onbeveiligde personen of voorwerpen 
letsel aan andere inzittenden van de auto 
veroorzaken controleer altijd dat ....

• De rugleuningen van de autostoelen 
vergrendeld zijn (dat wil zeggen dat een 
inklapbare achterbank vergrendeling is 
ingeschakeld).

• Alle zware of scherpe voorwerpen in de auto 
(bijvoorbeeld op de hoedenplank) vast zitten

• Alle personen in de auto hun gordels hebben 
vastgemaakt.

• Het Doona+ autostoeltje altijd beveiligd is als 
het in de auto is, zelfs als er geen kind wordt 
vervoerd.

Laat uw kind nooit zonder toezicht achter in het 
Doona+ autostoeltje in de auto.

Om uw voertuig te beschermen
Sommige autostoelhoezen zijn gemaakt van gevoelige materialen 
(bijv velours, leder, enz.) en kunnen tekenen van slijtage vertonen 
als autostoelen worden gebruikt. Dit kan vermeden worden door de 
autostoel dekking onder het Doona+ autostoeltje te plaatsen.
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6.1. Het Doona+ autostoeltje veiligstellen in 
uw auto

Om het Doona+ autostoeltje vast te zetten met de 3-puntsgordel van de 
auto gaat u als volgt te werk:
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2. 3.

7.

6.5.



STAP 1: Plaats het Doona+ autostoeltje tegen de rijrichting in op de 
achterzitplaats van uw auto(uw baby kijkt naar de achterruit).

Opmerking: Installatie van het Doona+ autostoeltje op de voorstoel van 
de auto wordt niet aangeraden, maar is wel mogelijk. Mocht u besluiten 
om het Doona+ autostoeltje op de zitplaats voorin te installeren, schuift 
u eerst de voorzitting van de auto helemaal terug voordat u verder gaat 
met de volgende stappen. Zodra de installatie is voltooid volgens de 
onderstaande instructies, schuift u de voorzitting weer naar voren.

STAP 2: Zorg ervoor dat duwstang (# 2) in de rechtopstaande positie B is.

STAP 3: Bevestig het autogordelslot (# 30) in het slot van de autogordel (# 31).

STAP 4:  Plaats de heupgordel van de auto (# 29) in de blauwe 
riemgeleiders (# 3) aan beide kanten van het Doona+ autostoeltje.

28. diagonale 
gordel

29. veiligheids-
gordel

30. gordelslot

31. gordelslot  
van auto 
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WAARSCHUWING!
De riem niet draaien.



WAARSCHUWING!
De riem niet draaien.

WAARSCHUWING!
Het autogordelslot (# 31) mag niet in de blauwe 
gordel geleider worden geplaatst (# 3) of zo ver 
naar voren liggen dat het aan de voorkant (in de 
rijrichting) van de blauwe band geleider (# 3) ligt.
Opmerking: Mocht dit het geval zijn, probeer het 
op een andere zitplaats. Als u twijfels heeft over de 
installatie, neem dan gerust contact met ons op.

STAP 5: Draai de heupgordel van de auto (# 29) door aan de diagonale 
band (# 28) te trekken

STAP 6: Trek de diagonale heupgordel van de autogordel (# 28) achter 
het hoofdeinde van het het Doona+ autostoeltje.

STAP 7: Plaats de diagonale heupgordel van de autogordel (# 28) door 
de blauwe riemgeleider (#18) en het Doona+ autostoeltje.

Maak het diagonale banddeel van de autogordel (# 28) vast.
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WAARSCHUWING!
Gebruik geen andere contactpunten dan die 
hierboven zijn beschreven en aangegeven zijn 
op het Doona+ autostoeltje.

STAP 8: Draai de duwstang (# 2) in de autostoel positie A (zie voor 
instructies hoe u het handvat kunt draaien hoofdstuk # 4.2.).
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Controleer voor de veiligheid van uw baby dat:
• Het Doona+ autostoeltje is bevestigd tegen de 
rijrichting in.

• Het Doona+ autostoeltje alleen is geïnstalleerd 
op de voorste passagierszitting als er geen 
airbag aanwezig is, of als de airbag is 
uitgeschakeld.

• Het Doona+ autostoeltje is beveiligd met een 
3-punts gordel.

• Plaats de heupgordel van de auto (# 29) in de 
blauwe gordelgeleiding (# 3) aan beide kanten 
van het Doona+ autostoeltje.

• De diagonale heupgordel van de autogordel 
(# 29) door beide blauwe gordelgeleidingen (# 3) 
op het Doona+ autostoeltje loopt.

• Het slot van de autogordel (# 31) niet in de 
blauwe gordelgeleiding (# 3) is, of voor de 
blauwe gordelgeleiding (# 3) is geplaatst.

• De autogordel is aangetrokken en niet 
gedraaid is.

6.2. Checklist om te controleren dat het 
Doona+ autostoeltje correct is geïnstalleerd 
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6.3. Het Doona+ autostoeltje uit de auto 
verwijderen

STAP 1: Draai de duwstang (# 2) in de autostoel positie B (zie voor 
instructies hoe u het handvat kunt draaien hoofdstuk # 4.2.).

STAP 2: Maak de autogordel (# 31)

STAP 3: Haak de diagonale band van de autogordel (# 28) uit de blauwe 
riem houder (# 18).

STAP 4: Neem de heupgordel  (# 29) uit de blauwe gordelgeleidingen (# 3). 
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1.

4.

2. 3.
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7/ Onderhoud. 
Om de beschermende werking te behouden
• Bij een ongeluk met een botssnelheid 
die hoger is dan 10 km / h kan het Doona+ 
autostoeltje schade oplopen die niet zichtbaar 
is. In dit geval moet het autostoeltje vervangen 
worden. Gooi het aub op de juiste wijze weg.

• Controleer regelmatig alle belangrijke 
onderdelen op schade. Zorg voor de juiste 
werking van alle mechanische onderdelen.

• Om schade of breuk te voorkomen, dient u 
ervoor te zorgen dat het Doona+ autostoeltje 
niet vast komt te zitten in de autodeur, de 
autostoel-geleiders, etc.

• Als het Doona+ autostoeltje beschadigd is 
(bijvoorbeeld na een val) moet het worden 
geïnspecteerd.

• Het Doona+ autostoeltje mag niet worden 
gebruikt zonder de stoelhoes

• Gebruik nooit onderdelen of accessoires 
die niet meegeleverd zijn - vervang de 
stoelbekleding alleen met een originele Doona+ 
stoelhoes, daar de stoelbekleding een belangrijk 
deel van het beveiligingssysteem uitmaakt.

ONDERHOUD



44

7.1. Het gordelslot schoonmaken

1.Spoelen alleen met warm/ heet water  
Voor eenvoudig schoonmaken: verwijder de riemen van het gordelslot. 
Onnodig om het kruis riem van de stoel te verwijderen. Doop het 
gordelslot meerdere malen in een glas warm water, van maximum 60 
graden °C.  Door de beweging van het water, zullen stukjes vuil van het 
gordelslot gereinigd worden.
2.Wasmiddel, schoonmaak- en andere huishoud middelen dienen niet 
te worden gebruikt.  Deze middelen kunnen het gordelslot beschadigen 
en mogelijk resulteren in een verlaagd prestatie niveau. Dit kan leiden tot 
beschadigd letsel of dergelijk gevolgen. 
3.Gebruik het gordelslot niet voor experimenten. Tevens niet 
schoonmaken met een stofzuiger of perslucht. Beschadiging van de 
gordelslot kan leiden tot een verlaagd prestatie niveau. Dit kan leiden tot 
beschadigd letsel of dergelijke gevolgen.
4.Gebruik absoluut geen smeermiddelen voor het gordelslot.
5.Beschadiging van het gordelslot kan leiden tot een verlaagd prestatie 
niveau. Dit kan leiden tot beschadigd letsel of dergelijke gevolgen. 

7.2. Schoonhouden
Gebruik altijd originele Doona+ stoelbekleding daar dit een integraal 
onderdeel is van het Doona+ autostoeltje systeem. Als u de originele 
stoelbedekking gebruikt behoud u een goed functionerend systeem.

Het Doona+ autostoeltje mag niet worden 
gebruikt zonder de stoelhoes.

• De bekleding kan worden verwijderd en met een zacht wasmiddel worden 
gewassen. Volg deze wasinstructies op om schade aan de bekleding te 
voorkomen: in machine wassen met koud water; Niet bleken; Niet in de 
droger; Hang op om te drogen; Niet wringen; Niet strijken; Niet stomen. Let op 
de aanwijzingen op het wasetiket van de hoes. Deze wasinstructies zijn ook 
van toepassing op het zonnescherm.
• De kunststof onderdelen kunnen worden schoongemaakt met een sopje. 
Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen (zoals oplosmiddelen).

DE NIEUWE GENERATIE  AUTOSTOEL

Waarschuwing! Deze schoonmaak procedure 
mag alleen gebruikt worden.
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WAARSCHUWING!
Verwijder nooit de slotpennen (# 9) van de 
bandjes.

7.3 Het zonnescherm verwijderen
STAP 1: Haal de 3 pennen (#33) uit de achterkant van het zonnescherm 
(#4).

In deze video zijn instructies voor de 
verwijdering en plaatsing van de bekleding:

STAP 2: Trek het frame (#32) uit de 
scharnieren van het zonnescherm 
(#34).

www.simpleparenting.co/accessories/fabric-set

STAP 3: Verwijder de stof van  het 
frame.
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7.4 De bekleding verwijderen
STAP 1: Maak de schouderriemen (#8) helemaal los.

STAP 2: Maak het gordelslot (#11) los.

STAP 3: Verwijder de schouderriemen (#8) van de metalen plaat (#21) 
aan de achterkant van het autostoeltje.
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STAP 4: Trek de schouderriemen (#8) eruit via de voorkant en verwijder 
de schouderkussentjes (#24).

STAP 5: Maak de bedekking los van de 4 haken (#39) achter de hoofdsteun
van het autostoeltje.

STAP 6: Druk op de pennen (#36) aan beide zijkanten van de 
stoelbedekking.
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STAP 7: Verwijder de bekleding rondom de gordelgeleider (#3).

STAP 8: Druk op de gordelgeleider (#37) en op de onderste pen (#38) 
van de bekleding.

STAP 9:  Trek de bekleding weg rondom de gordel ontgrendelingsknop (# 12) 
en het gordelslot (# 11) om de bekleding te verwijderen.

DE NIEUWE GENERATIE  AUTOSTOEL
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7.5 De bekleding weer aanbrengen

WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat alle bandjes niet gedraaid zijn 
en dat de schouderbanden (# 8) correct zijn 
aangesloten in de schouderbandsleuven (# 19). 
Zie onderstaande afbeelding voor een goede 
aansluiting.

WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de schouderbandjes (# 8) 
correct zijn aangesloten op de metalen plaat 
(# 21). Zie onderstaande afbeelding voor een 
goede aansluiting.

WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de schouderbandjes (# 8) zo 
worden vastgemaakt op de metalen plaat  
(# 21) dat ze tussen de metalen staaf (# 22) en 
het autostoeltje liggen. Er mag geen onderdeel 
over de metalen staaf (# 22) heengaan. Zie 
onderstaande afbeelding voor een goede 
aansluiting.
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STAP 1: Haal de schouderriemen (#8) door de onderste gleuven van het 
stoeltje.

STAP 2: Haal het gordelslot (#11) door de gleuf in de bedekking en trek 
het er aan de andere kant uit.

a. b.
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STAP 3: Plaats de bedekking weer rond de ontgrendelingsknop van 
de gordel (#12).

STAP 4: Bevestig de onderste pen (# 38) aan de onderkant van het 
autostoeltje.

STAP 5: Bevestig de geleidepennen van de gordel (#37) aan beide 
kanten.



THE NEX T GENERATION CAR SEAT

STAP 6: Bevestig de bedekking rond het onderste deel van het 
autostoeltje.

STAP 7: Bevestig de bedekking rondom de riemgeleiders (#3).

b.a.

c. d.
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STEP 8: Bevestig de zijpennen (#36) aan beide kanten van het 
autostoeltje.

STAP 9: Haal de 4 ringen (#35) aan de bovenkant van de bedekking 
door de bovenste gleuven van het autostoeltje en bevestig ze aan de 
haken (#39).

a. b.
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STAP 10: Haal de schouderriemen (#8) door de schouderriem
gleuven (#19).
BELANGRIJK! De schouderbanden moeten op dezelfde hoogte of iets 
lager dan de schouders van het kind worden geleid.

STAP 11: Sluit de schouderriemen weer vast aan de metalen plaat (#21) 
aan de achterkant van de autostoel.
BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de riemen niet gedraaid zijn.
BELANGRIJK! De schouderriemen van de metalen plaat, moeten TUSSEN 
de metalen staaf van het stoeltje lopen.
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7.6 Het zonnescherm weer aanbrengen

STAP 1: Plaats het materiaal weer op het frame van het zonnescherm (#32).

a.

c.

b.
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STAP 2: Maak het frame van het zonnescherm  (#32) vast aan de haken 
van het zonnescherm (#34).

STAP 3: Maak de 3 zonnescherm pennen (#33) vast aan de achterkant van 
het zonnescherm (#4).



T WEE-JAAR GARANTIE

8/ Installatie in
vliegtuigen.
1/ Inleiding
Door Simple Parenting wordt ten zeerste aangeraden dat kinderen 
tot 13 Kg een gecertificeerd kinderbeveiligingssysteem of een ander 
beveiligingssysteem gebruiken dat is goedgekeurd in vliegtuigen.
Het Doona+ kinderautostoeltje (groep 0+) kan ook worden gebruikt in een 
vliegtuig om een veilige vlucht voor uw baby te waarborgen. 
U installeert het Doona+ kinderautostoeltje in een vliegtuig op dezelfde manier 
als de Carrier bevestigingsmethode met autogordel / alleen heupgordel.

2/ Certificatie

Het Doona+ kinderautostoeltje is goedgekeurd voor vliegtuigen in de 
mondiale markt door de vliegtuig experts van TUV Rheinland. 
TUV Rheinland controleert dat aan de huidige normen, metingen en 
functionaliteit van nationale en internationale reguleringsverenigingen  
en internationale luchtvaartinstanties worden voldaan.
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Lees aub de volgende instructies aandachtig door voordat u het 
Doona+ kinderautostoeltje in het vliegtuig installeert.
Onjuiste installatie kan het leven van uw baby in gevaar brengen.

Neem van tevoren contact op met de luchtvaartmaatschappij 
over de geschiktheid en vervoer van het Doona+ 
kinderautostoeltje  of bezoek www.TUV.com voor meer 
informatie.

Het gebruik van het Doona+ kinderautostoeltje wordt alleen toe-
gestaan in een vliegtuig met een 3-puntsgordel.

Het kinderzitje kan alleen in vliegtuigstoelen worden geïnstalleerd 
die zijn goedgekeurd door de luchtvaartmaatschappij.

Plaats het stoeltje alleen op een naar voren gerichte vliegtuigstoel.

Installeer het Doona+ kinderautostoeltje alleen in de achteruit 
richting.

3/ Algemene veiligheidsinstructies

Het kinderautostoeltje mag nooit worden geïnstalleerd als er 
een airbag bij de zitplaats aanwezig is.

Gebruik dit autostoeltje niet als er geen veilige installatie is.

Het Doona+ kinderautostoeltje moet altijd worden vastgezet 
met de veiligheidsgordel, zelfs als het signaal “Zet uw gordel 
vast” wordt uitgeschakeld. Een onbeveiligd kinderautostoeltje 
kan inzittenden verwonden bij een ongeluk, turbulentie of een 
noodlanding.  

Pas het kinderautostoeltje aan op  maat van uw kind volgens de 
aanbevelingen in de handleiding van het kinderautostoeltje.
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5/ Het kinderautostoeltje verwijderen
Maak de heupgordel los volgens de instructies van de 
luchtvaartmaatschappij.

WAARSCHUWING! GEBRUIK NIET de basis bij 
installatie in het vliegtuig.  Alleen het stoeltje is 
gecertificeerd voor gebruik in een vliegtuig.
Opblaasbare veiligheidsgordels zijn niet 
compatibel voor deze kinderbeveiliging.

4/ Installatie
A. Plaats het Place Doona+ kinderautostoeltje naar achteren gericht op 
de vliegtuigstoel. 

B. Zet de armleggers van het Doona+ kinderautostoeltje omhoog, dit 
vergemakkelijkt de installatie.

C. Geleid beide einden van de heupgordel door de blauwe 
riemgeleiders van het Doona+ kinderautostoeltje.

D. Zorg ervoor dat de riemen niet gedraaid zijn!

F. Gesp nu de gordel vast (afbeelding 1) en trek de gordelriem vast 
(afbeelding 2).

1. 2.
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9/ Twee-jaar  
garantie. 
Wij garanderen dat het Doona+ autostoeltje is vervaardigd in 
overeenstemming met de Europese normen en veiligheidsregels en 
voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Er is een 2-jaar garantie periode voor het Doona+ autostoeltje voor 
fabricage- en materiaalfouten.
De garantieperiode gaat in op de dag van aankoop.

Als bewijs van aankoop vult u de garantiekaart in en bewaar deze voor 
de gehele tijd van de garantieperiode, samen met uw kassabon.
In het geval van aanspraak op garantie, moet de garantiekaart samen 
met het product terug worden gezonden naar uw lokale leverancier.
Registreer uw Doona+ autostoeltje ook online bij: www.simpleparenting.
co
De garantie dekt Doona+ autostoeltjes die zich in goede staat bevinden 
en aldus zijn verzonden.

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
• Tekens van slijtage en schade als gevolg van overmatig gebruik.
• Schade als gevolg van ongeschikt of onjuist gebruik.
• Als het product anders is gebruikt dan daarvoor aangegeven.

In geval van een garantieclaim kunt u direct contact met ons opnemen 
via info@simpleparenting.co.
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10/ Garantiekaart.

Garantiekaard:

Naam:  
Adres: 
Postcode: 
Stad: 
Telefoonnummer (inclusief netnummer):  
E-mail adres: 
Serienummer van het Doona+ 
autostoeltje: 
Leverancier:  
Stofkleur (ontwerp): 
Accessoires: 

GARANTIEK AAR T
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