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dziękujemy za wybranie fotelika BeSafe izi Go
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Fotelika NIE WOLNO montować na przednim siedzeniu • 
PRZY AKTYWNEJ PODUSZCE POWIETRZNEJ.
iZi Go można mocować wyłącznie tyłem do kierunku jazdy • 
stosując 3 punktowy pas zatwierdzony przez regulamin 
EKG ONZ nr 16 lub inną równoważną normę.
Fotelik iZi Go jest zatwierdzony dla grupy 0+, do montażu tyłem do • 
kierunku jazdy, grupa wagowa 0 – 13 kg.
Dziecko siedzące w foteliku musi być zawsze zabezpieczone • 
wewnętrznymi pasami bezpieczeństwa, również podczas noszenia i na 
wózku.
Pokrowiec fotelika zawiera magnesy w miejscach pomarańczowych • 
oznaczeń. Magnesy mogą wpływać na działanie urządzeń 
elektrycznych, jak np. rozrusznik serca.
Jeżeli waga dziecka przekracza 13 kg lub wysokość ramienia • 
przekracza najwyższe położenie pasów ramieniowych, należy użyć 
fotelika grupy 1.
Po wypadku należy wymienić fotelik. Mimo że może uszkodzenia mogą • 
nie być widoczne, w razie kolejnego wypadku może się okazać, że nie 
będzie on chronił dziecka tak dobrze, jak powinien.
Zapobiegaj przygnieceniu iZi Go przez bagaż, fotele i/lub • 
przytrzaśnięciu go drzwiami. 
Przed każdym użyciem, sprawdź czy pasy są nie zniszczone i nie • 
skręcone.
Upewnij się, że możesz zmieścić nie więcej niż jeden palec pomiędzy • 
pasami a Twoim dzieckiem.
Upewnij się, że pasy bezpieczeństwa samochodu przechodzą w linii • 
prostej i pozostają w prowadnicy fotelika. Patrz strona 13.
W razie pytań, skonsultuj się z producentem produktu lub sprzedawcą.• 

Przeczytaj tę instrukcję PRZED zamontowaniem fotelika. 
Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie dla dziecka.
 

!
oStrzeŻenia

WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ ZE • 
WZGLĘDU NA WAŻNE INFORMACJE.
Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.• 
Nie używaj produktu jako kołyskę jeśli dziecko siada samodzielnie.• 
Leżaczek nie jest przeznaczony do długiego okresu spania.• 
Stawianie leżaczka na nierównej powierzchni lub podwyższeniu grozi • 
niebezpieczeństwem.
Zawsze należy używać szelki bezpieczeństwa.• 

używanie fotelika jakokołyski

EN 12790-2009
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przygotowanie do montażu
Ważne elementy

Rączka
Zagłówek 
Przyciski (2x) zwalniania uchwytu
Pasy naramienne (2x)
Sprzączka wewnętrznych pasów  
  bezpieczeństwa
Poduszka dla niemowlaka
Zaczep pasa biodrowego (2x)
Pas krokowy
Pokrowiec
Regulator środkowy

Rozwijana osłona przeciwsłoneczna
Etykieta instalacyjna
Przyciski wypinania z wózka (4x)

Zaczep pasa ramieniowego
Regulator wysokości wewnętrznych 
  pasów bezpieczeństwa
Obudowa adaptera wózka

!

montaż tyłem do kierunku jazdy za pomocą 
pasa bezpieczeńśtwa

Fotelika NIE WOLNO montować na przednim siedzeniu • 
PRZY AKTYWNEJ PODUSZCE POWIETRZNEJ.

1- Umieść fotelik na siedzeniu w samochodzie. Upewnić się, że uchwyt do 
noszenia jest we właściwej pozycji “do noszenia” (1).

(1)

(2)

2- Poprowadzić pas biodrowy 3 punktowego pasa po niebieskich 
częściach przez zaczepy pasa biodrowego i zapnij pas, aż  usłyszysz 
kliknięcie (2).

klik!
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Napnij 3 punktowy pas pociągając 
go przez zaczepy pasa biodrowego 
oraz przez zaczep pasa 
ramieniowego, aż do zniknięcia 
luzu (4).

Wyjmij pas naramienny z zaczepu umieszczonego z tyłu fotelika.

Zwolnij pas ze sprzączki w samochodzie i wyjmij go pas z zaczepów 
pasa biodrowego.

Pozostaw uchwyt do noszenia w pozycji “do noszenia”.

Wyjmowanie fotelika izi Go

umieszczenie dziecka w foteliku izi Go

W celu wygodnego umieszczenia • 
dziecka w foteliku, uchwyt do 
noszenia może być złożony w 
2 pozycjach poprzez wciśnięcie 
obydwu przycisków zwalniających 
rączkę (5).

Umiejscowienie pasów naramiennych. Sprawdź, czy otwór na pasy • 
naramienne jest na poziomie ramion dziecka (6).

(7)Wysokość pasów naramiennych • 
można regulować pociągając 
regulator wysokości wewnętrznych 
pasów bezpieczeństwa na zewnątrz 
i przemieszczając regulator w górę 
lub dół (7).

3- Poprowadzić pas naramienny po 
niebieskiej części przez zaczep 
pasa ramieniowego z tyłu obudowy 
fotelika (3).

(3)

(4)

(5)

Jeśli fotelik umieszczony jest na tylnym siedzeniu, wówczas należy 
przesunąć przednie siedzenie do tyłu tak, aby stykało się z fotelikiem. 
Jeśli fotelik umieszczony jest na przednim siedzeniu, wówczas należy 
przesunąć przednie siedzenie do przodu tak, aby fotelik stykał się z 
deską rozdzielczą. Jeśli odstępu pomiędzy nie jest możliwe, należy 
pozostawić min. 25 cm odstępu pomiędzy fotelikiem a oparciem 
przedniego siedzenia lub deski rozdzielczej.

za wysoko za nisko prawidłowo

(6)
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(14)(13)

1-

2-

3-

4-

5-Pociągnij pasy ramieniowe do góry 
jednocześnie wciskając przycisk 
regulatora środkowego (8).

Otwórz sprzączkę wewnętrznych pasów bezpieczeństwa.

Umieść pasy naramienne na 
pomarańczowym oznakowaniu po 
bokach fotelika, aby wewnętrzne 
pasy bezpieczeństwa pozostawały 
odchylone w trakcie wkładania 
dziecka (9).

Kiedy dziecko zostało już umieszczone w foteliku, należy ułożyć pasy 
naramienne na ramionach dziecka i zamknąć sprzączkę: klik! (10/11).

Napnij pasek regulatora środkowego 
poprzez pociągnięcie paska 
wewnętrznego zgodnie z zieloną 
strzałką aż do prawidłowego napięcia 
pasów. Pasy powinny być komfortowe 
dla dziecka, a zarazem jak najlepiej 
napięte (12).

0 – 4 m 4 m +

(8)

Upewnij się, aby wewnętrzne pasy bezpieczeństwa były zawsze • 
zamknięte i napięte, luzów, kiedy dziecko jest w foteliku.

Możesz osłonić dziecko przed słońcem rozkładając osłonę • 
przeciwsłoneczny.

Poduszka dla niemowlaka (13/14):• 

!
(9)

(11)(10)

(12)

klik!
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zdjęcie izi Go ze stelaża wózka

mocowanie na wózku

montaż izi Go na stelażu wózka
Fotelik iZi Go można mocować na różnych wózkach dziecięcych. • 
Pełna lista znajduje się na stronie www.besafe.eu

(15)

(16)

(17)

(18)

klik!
klik!

1-

1-

2-

Ustaw uchwyt do noszenia w pozycji “do noszenia”.

Ustaw otwór adaptera w foteliku (15) w osi nad adapterem stelaża i 
połącz obie części aż usłyszysz dwa kliknięcia! (15/16).

Przesuń dźwignię adaptera (17) ku górze (po obu stronach) i pociągnij 
fotelik pionowo do góry (17).

Fotelik można również odczepić od stelaża wózka przesuwając do • 
przodu dwie dżwignie znajdujące się przy rączce (18).
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prawidłowy montaż

!
ostrzeżenie: potencjalne błędne użycie

Fotelika NIE WOLNO montować na przednim siedzeniu • 
PRZY AKTYWNEJ PODUSZCE POWIETRZNEJ.
NIE używać fotelika w samochodzie z rączką do noszenia • 
w pozycji dolnej.  W trakcie jazdy rączka do noszenia musi 
być w pozycji pionowej “do noszenia”.
Fotelik iZi Go należy mocować TYLKO za pomocą 3-punktowych pasów • 
bezpieczeństwa zatwierdzonych do użycia zgodnie z regulacjami UN/
ECE Nr 16 lub innymi odpowiednimi przepisami (20).

Pas biodrowy przełożony przez uchwyty pasa biodrowego na foteliku (21)• 
Pas naramienny przełożony przez uchwyt pasa naramiennego z tyłu • 
fotelika.
Pas bezpieczeństwa naprężony.• 

instrukcja czyszczenia
Pokrowiec fotelika należy prać zgodnie z instrukcją wewnątrz • 
pokrowca (19).

NIE UŻYWAĆ zbyt silnych środków czyszczących; mogą one • 
uszkodzić materiał konstrukcyjny fotelika.

prać z podobnymi kolorami

(21)

zdejmowanie i nakładanie pokrowca
zdejmowanie pokrowca

nakładanie pokrowca

Zapamiętaj czynności podczas zdejmowania pokrowca, gdyż jego • 
nakładanie odbywa się w odwrotnej kolejności.
Wyjmij zagłówek.• 
Rozepnij suwaki. Nie wyjmuj wewnętrznych pasów bezpieczeństwa      • 
z zaczepów w foteliku.
Zdejmij cały pokrowiec zsuwając go ostrożnie z pianki.• 

Przeciągnij wewnętrzne pasy bezpieczeństwa przez otwory w pokrowcu • 
i zapnij suwaki.
Przeciągnij sprzączkę przez pokrowiec pasa krokowego i przeciągnij • 
otwór na regulator środkowy przez regulator środkowy.
Umocuj pokrowiec wkładając jego boki ostrożnie z każdej strony • 
pomiędzy piankę i szkielet fotelika.

ok
nie

pas 
naramienny pas 

biodrowy

(20)

(19)
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informacja sprzedażowa
uwagi do montażu tyłem do kierunku jazdy

następny fotelik samochodowy

Jest to uniwersalny system kontroli dziecka. Spełnia on wymagania • 
regulaminu nr 44.04, kolejnych poprawek dot. ogólnego użycia 
w pojazdach wyposażonych w 3 punktowe pasy, zatwierdzony 
regulaminem EKG ONZ nr 16 lub inną równoważną normę.

BeSafe oferuje kilka fotelików samochodowych przeznaczonych dla grupy • 
powyżej 9 kg. Aktualne informacje na temat fotelików samochodowych 
można znaleźć na stronie internetowej  www.besafe.eu

Gwarancja
Wszystkie produkty BeSafe są dokładnie projektowane, produkowane i • 
testowane. Wszystkie nasze foteliki samochodowe BeSafe są okresowo 
testowane poza ciągłą produkcją w laboratoriach testowych. Co więcej, 
są testowane przez niezależne instytuty testowe.
Jeżeli w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu produkt okaże się wadliwy • 
w wyniku wady materiałowej lub produkcyjnej (oprócz pokrowców 
i pasów bezpieczeństwa), prosimy o jego zwrot w miejscu zakupu.
Gwarancja jest ważna wyłącznie pod warunkiem użytkowania fotelika • 
w sposób odpowiedni i z należytą ostrożnością. Prosimy o kontakt ze 
sprzedawcą. Zdecyduje on, czy fotelik zostanie zwrócony producentowi 
do naprawy. Nie można żądać wymiany lub zwrotu produktu. Gwarancja 
nie ulega przedłużeniu w wyniku naprawy.
Gwarancja wygasa: w przypadku braku dowodu zakupu, jeśli usterki • 
wynikają ze złego i nieprawidłowego użytkowania, jeśli usterki wynikają 
z nadużycia, błędnego użytkowania lub zaniedbania.

Ważne porady
NIE NALEŻY demontować, modyfikować ani dodawać żadnych części do • 
fotelika. Gwarancja wygasa wraz z użyciem nieoryginalnych części lub 
akcesoriów.
NIE UŻYWAJ żadnych dodatkowych rzeczy, takich jak poduszka lub • 
kocyk, aby podwyższyć poziom ustawienia fotelika na siedzeniu w 
samochodzie. Podczas zderzenia fotelik oraz pasy bezpieczeństwa 
mogą nie ochronić dziecka w stopniu takim jak powinny.
Nigdy nie należy zostawiać dziecka w foteliku bez opieki.• 
Upewnić się, że wszyscy pasażerowie znają sposób odpięcia dziecka • 
w razie nagłej potrzeby.   
Pusty fotelik powinien być zawsze zamocowany w samochodzie.• 
Pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu bagażu i innych przedmiotów. • 
Niezabezpieczony bagaż może spowodować poważne obrażenia u dzieci 
i osób dorosłych w razie wypadku.  
Nigdy nie używać fotelika bez pokrowca. Pokrowiec pełni funkcję • 
ochronną i można go wymienić jedynie na oryginalny pokrowiec BeSafe.
Pod pokrowcem zastosowano piankę EPS. Nie należy naciskać ani nie • 
ciągnąć pianki zbyt mocno, ponieważ może ona ulec uszkodzeniu.
Nie używać zbyt silnych środków czyszczących; mogą one uszkodzić • 
materiał konstrukcyjny fotelika.
Firma BeSafe odradza kupowanie i sprzedaż używanych fotelików.• 
Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość ze względu na ważne • 
informaje.
NIE używać fotelika dłużej niż 5 lat. Jakość materiałów może ulec • 
zmianie z upływem czasu.
NIE używać w domu na stole lub blacie roboczym, gdy dziecko siedzi • 
w foteliku.

!

porady praktyczne
Po zamontowaniu fotelika w samochodzie należy sprawdzić wszystkie 
obszary, w których fotelik może się stykać z wnętrzem pojazdu. W takich 
miejscach zalecamy użycie pokrowca ochronnego (BeSafe), aby 
uniknąć nacięć, śladów czy odbarwień wnętrza pojazdu, zwłaszcza 
w samochodach ze skórzaną tapicerką i drewnianymi wstawkami.
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Import i dystrybucja:
R. Marszolik, J. Musioł   Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARKO" Spółka Jawna,    

ul. Marklowicka 17,   44-300 Wodzisław Śląski,  tel. +48 32  453 01 71,  
e-mail: info@marko-zabawki.pl   |   www.marko-zabawki.pl


