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Monteringsanvisning

BeSafe iZi Combi er godkjent i henhold til ECE R44 03 i gruppe 0 og 1 bakovervendt fra 0-18 kg (ca 4 år),
og gruppe 1 fremovervendt fra 9-18 kg, (ca 1-4 år) anbefalt tidligst fra ca 2,5 år. BeSafe iZi Combi monteres
med bilens 3 punkt / 2punkt fastbelte (ikke rullebelte) og forankringsbelter i bakovervendt posisjon. BeSafe
iZi Combi monteres med bilens 3 punktsbelte fremovervendt.

Les først og nøye på side 17 under: viktig!

Rekkefølge for montering bakovervendt:
For montering av forankringsbelter bakovervendt, se side 2.
For montering i forsetet bakovervendt, se side 4.
For montering i baksetet bakovervendt, se side 8.

Fremovervendt:
For montering fremovervendt, se side 13

For plassering av barn i stol, se side 15.

NB! BeSafe iZi Combi må aldri monteres 
i forsetet på biler med aktiv kollisjonspute 
på passasjerplass. * les mer side 4
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Montering av medfølgende forankringsbelter

Alternativ A
1. Løsne festeboltene på bilsetet to fremre event. bakre feste punkter.
2. Festebeslagene skal ligge under glideskinnen på bilsetets    

ramme. Stikk inn ett festebeslag på hver side av bilsetets to fremre 
festepunkter, se fig. 1b og skru festeboltene hardt til, se fig. 1a. På enkelte
biler må festebeslagene monteres på skrå eller i 90 graders vinkel i forhold til 
bilsetets glideskinne. Se fig. 1a

3. Før belteløkken på det ene forankringsbeltet gjennom åpningen i det ene av 
de to festebeslagene. Før deretter låsen på forankringsbeltet gjennom belteløkken 
og stram hardt. Se fig. 1a

4. Gjør tilsvarende på motsatt side, se fig. 1c

Fig. 1a Fig. 1b Fig. 1c

Hvis avstanden mellom barnestolen og festebeslagene blir så 
kort at det viser seg å være vanskelig å få strammet forankringsbeltene 
tilstrekkelig, kan festebeslagene flyttes til de bakre/fremre 
festepunktene og forankringsbeltene festes til disse i stedet.

Alternativ B 
De to forankringsbeltene festes rundt 
bilstolens ben/glideskinner 

1. Fest ett forankringsbelte rundt hvert 
av bilstolens bakre eller fremre ben
ved å føre låsedelen av 
forankringsbeltet gjennom belteløkken.
Stram hardt. Se fig. 2

2. Før forankringsbeltene i kryss under 
bilsetet og sett i lås, klikk.

Fig. 2

Bakovervendt

m
ontering

av
forankringsseler
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Alternativ C - Montering i forsete
1. Sett sammen de to forankringsbeltene

til ett belte ved å føre låsen på belte 
1 gjennom løkken på belte 2 og der-
etter gjennom løkken på belte 1.
Stram hardt. Se fig. 3a

2. Legg midtpartiet av forankringsbeltet Fig. 3a
over bilsetets  innerste del. Før de to 
endene av forankringsbeltet i kryss 
under bilsetet og opp mot bilsetet der 
barnestolen skal stå. Se fig. 3b

3. Ettersom stolen står i et mykt sete,
kan den alltid bevege seg noe. I en-
kelte biler vil barnestolen stå stødigere 
med alternativ A eller B.
Denne metoden kan kun anvendes når 
barnestolen monteres i forsetet. Fig. 3b

Alternativ D- Montering i baksete
1. Før belteløkken gjennom spalten

mellom setepute og seterygg på for-
setet. Låsedelen føres deretter gjennom
belteløkken og strammes til. Se fig. 4a

2. Gjør tilsvarende på motsatt 
side av forsetet.

3. Ved plassering av Fig. 4a
barnestolen i bilens 
baksete føres 
forankringsbeltene i 
kryss bakover for 
innfesting i barnestol.
Se fig. 4b

Montering i forsetet
Ved plassering av barnestolen 
i bilens forsete brukes samme 
monteringsform av selene, 
men selene skal gå i kryss 
under setet som fig. 3b

Fig. 4b
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Montering av BeSafe iZi Combi i bilens framsete:

NB! Må aldri monteres i forsetet
på biler med aktiv kollisjonspute
på passasjerplass.
I noen biler kan kollisjonsputen 
på passasjersiden kobles ut-ta 
kontakt med bilforhandleren

1. Frontbøyle
Juster frontbøylen til innerste 
stilling, til stoppmerket, ved
hjelp av skrallen.
Se fig. 5.

Fig. 5

2. Montering av sikkerhetsbenet
Sett sammen sikkerhetsbenet.
Se fig. 6.

Viktig at båndet 
går rundt røret

Fig. 6

Bakovervendt

i fram
setet
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3. Plassering i bil
Plassér BeSafe iZi Combi
i framsetet med 
frontbøyle mot 
frontseteryggen og
stolryggen mot 
instrumentbordet.
Se fig 7.
For biler med skinn interiør 
anbefaler vi BeSafe sparketrekk
for å ungå slitasje eller 
merker i skinnet.

Fig. 7

4. Juster bilens passasjersete 
framover slik at BeSafe iZi Combi 
ligger mot dashbordet.
Legg gjerne et tekstil mellom 
daschbordet og stolen 
som beskyttelse.

Fig. 8a

5. Lås sikkerhetsbenet i ønsket 
høyde  ved hjelp av låsebolt.
Se fig. 8a og 8b
Påse at støttebenet har kontakt
til bilens gulv. Fig. 8b

6. Montering av forankringsbelter
Forankringsbeltene skal føres i
kryss opp mot låsetungene på
barnestolen og låses, klikk.
Se fig. 9. ikke stram 
forankringsbeltene før 
monteringsprosess er ferdig.

Se også monteringsalternativ 
C, side 3

Fig. 9

Bakovervendt

i fram
setet
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Bakovervendt

i fram
setet

7. Montering av bilbelte i forsete

Trekk ut 3-punktsbeltet ,
legg hoftebeltet over
barnestolens sokkel og bak
hornene på hver side.
Fest beltelåsen, klikk.
Se fig. 10 

Beltet skal gå tvers over mellom plasthornene.
Fig. 10

11a 11b 11c 11d

8. Trekk ut skulderbeltet og slå en løkke på beltet.
Se fig. 11a

9. Tre løkken gjennom metalldelen på det røde beslaget.
Se fig. 11b

10. Før belteløkken inn i den røde spalten. Se fig. 11c 

11. Stram beltet ved å trekke den øverste delen ned. Se fig 11d
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Bakovervendt

i fram
setet

12 Justering av frontbøylen 

Juster ut frontbøylen ved hjelp
av skrallen. Se fig. 12  slik at
frontbøylen trykkes stramt inn i
seteryggen.Se fig. 13.Skrallen 
justeres i stramme/
slakke-posisjon ved hjelp av
knottene  øverst på skralle-
håndtaket. Se røde piler på fig. 12a

Fig. 12 Fig. 12a

13.Ved å justere mekanismen
utover skyves frontbøylen
inn mot seteryggen og  bil-
beltet strammes. Se fig. 13
Samtidigt gir dette  stabil
montasje.

Fig. 13

14.Stram forankringsbeltene maksimalt.

15.Kontroller at barnestolen 
er korrekt montert, og at 
den sitter ordentlig fast med 
støtte mot instrumentpanelet.
Hvis ikke gjentas prosedyren.

Fig. 14
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Bakovervendt

i baksetet

Montering av BeSafe Combi i bilens baksete:

1. Frontbøyle
Juster frontbøylen til innerste 
stilling, til stoppmerket, ved 
hjelp av skrallen
Se fig. 15, fig. 15a og punkt 12 side 7

Fig. 15a Fig. 15

2. Montering av sikkerhetsbenet
Sett sammen sikkerhetsbenet.
Se fig. 16

Viktig at båndet 
går rundt røret

Fig. 16 

3. Plassering i bil
Plasser BeSafe iZi Combi
i bilens baksete med
bøylen mot bakseteryggen
og stolen mot bilens
forseterygger se fig. 17,
Juster sikkerhetsbenet ned
slik at bena berører bilens gulv.
Trekk sikkerhetsbenet utover i
maksimal vinkel slik at stroppen
som forbinder stol og
sikkerhetsben er stram.
se fig. 16

Fig. 17
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4. Montering av forankringsbelter
Forankringsbeltene skal føres i kryss opp mot låsetungene 
på barnestolen og låses, klikk. Se fig. 18. ikke stram beltene 
før monteringsprosessen er ferdig.

Fig. 18

Bakovervendt

i baksetet
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Montering av 3 punkt bilbeltet i baksete

5. Trekk ut 3-punktsbeltet,
legg hoftebeltet over
barnestolens sokkel og 
bak hornene på hver side.
Se fig. 19a og 19b

Fig. 19b Fig. 19a

6. Fest beltet i beltelåsen, klikk.

7. Trekk hoftebeltet framover og
over metallkroken på sokkelen.
Se fig 19c. se grønn pil.

8. Trekk skulderbeltet/diagonalbeltet rundt 
hornet på den siden der sikkerhetsbeltelåsen 
sitter. Se fig 19c med røde piler
Montering av 2 punkts fast belte,
kan ikke monteres med rullebelte.
Montering av 2 punkt fast bilbelte
Monteres i henhold til punkt 5, 6 og 7 Fig. 19c
stram 2 punkts beltet

9. Trekk  ut skulderbeltet og slå en løkke på beltet. Se fig. 20a

20a 20b 20c 20d

10.Tre løkken gjennom metalldelen på det røde beslaget.
Se fig. 20b

11.Før belteløkken inn i den røde spalten. Se fig. 20c 

12.Stram beltet ved å trekke den øverste delen ned. Se fig. 20d

Bakovervendt

i baksetet
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Bakovervendt

i baksetet

Justering av frontbøylen 

13.For å oppnå stabil og sikker
montering justeres frontbøylen
ut ved hjelp av skrallen,
slik at bøylen trykkes stramt
inn i seteryggen. Se fig. 22a

Skrallen justeres i stramme/slakke-
posisjon ved hjelp av knottene  øverst Fig. 22a
på skralle håndtaket. Se røde piler på Fig. 22b
fig. 22b.

14.Ved hjelp av skrallen justeres 
beltekroken utover, og bilbeltet 
strammes, se fig. 22c og 22d, 
samtidig som frontbøylen skyves 
inn i ryggen på bilsetet og gir
stabil montasje. Fig. 22c

15.Stram forankringsbeltene maksimalt.

Fig. 22d
16.Lås sikkerhetsbenet i ønsket 

høyde  ved hjelp av låsebolt.
Se fig. 23a og 23b
Påse at støttebenet har kontakt
til bilens gulv.

17.Kontroller at barnestolen er 
korrekt montert og at den 
sitter ordentlig.
Hvis ikke gjentas prosedyren. Fig.23a

Fig.23b
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Frem
overvendt

Montering av BeSafe iZi Combi i bilen fremovervendt

1. For bruk av BeSafe iZi Combi fremovervendt, fjernes frontbøylen fig. 24a.
2. Fjern nedre del av sikkerhetsbeinet se fig. 24b. Øvre del av sikkerhetsbeinet 

settes på propp som med fulgte stolen i en pose. Dette beskytter originaltrekket.

For biler med skinnseter anbefaler vi å legge BeSafe sparketrekk mellom 
stolen og skinnet.

Fig. 24a Fig. 24b

3. Plasser BeSafe iZi Combi i bilsetet.

4. Åpne begge beltehusene øverst på sidene av stolen. Se fig. 25b

5. Bøy ned klaffen på setetrekket.
Se grønn pil fig. 25a

Fig. 25a Fig. 25b
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9. Dra skulderbeltet gjennom begge belte-
husene og lukk disse. Bilbeltet er nå 
låst fast. Det er svært viktig at belte
husene er skikkelig låst. Se fig.29

8. Trykk barnestolen godt inn og ned 
i bilsetet. Hoftebeltet strammes 
først, deretter strammes skulder-
beltet nedenfra og opp. Se fig.28

7. Led skulderbeltet gjennom 
beltehusene øverst på hver 
side av barnestolen.
Se fig.27

Frem
overvendt

≤ç
6. Trekk ut sikkerhetsselen, legg 

hoftebeltet over barnestolens 
sokkel, trekk hoftebeltet over 
metal kroken og fest selen. Klikk
Se fig. 26

Fig. 26 Fig. 27

Fig. 28 Fig. 29
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10. Beltekroken med beltet 
strammes ved hjelp av skralle 
se fig 30. Stram godt til slik at 
stolen står stabilt mot bilsetet.

11. Skrallen justeres i 
stramme/slakke-posisjon 
ved hjelp av knottene 
øverst på skrallen, 
se røde piler på fig.31

12. Kontrollér at barnesetet sitter helt 
fast, hvis ikke gjenta prosedyren i 
fra begynnelsen. Brett opp klaffen 
og fest den med borrelåsen slik at 
etiketten med bruksanvisningen
dekkes.
Barnestolen er nå riktig montert.
Se fig.32

Frem
overvendt

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32
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Plassering av barnet i stolen

1. Dra ut skulderbeltene samtidig
som du trykker inn knappen på
sentraljusteringen, se grønn pil 
fig. 33 

2. Løsne barnestolens 
skulderbelter og legg dem
på armlenene. Se fig. 33.

3. Plasser barnet i stolen. Legg 
beltene o ver barnets skuldre og 
før disse i lås, klikk .

4. 33.giF i ard å dev enetleb martS
sentraljusteringen rett framover, 
se fig. 34. Beltene skal sitte så 
stramt som mulig, det skal maks.
være plass til 2 fingerbredder
mellom barnet og selen.

5. Påse at selene ikke er vridde.

Fig. 34

Justering av sittestilling

1. BeSafe iZi Combi har 
4 sitteposisjoner .
Se fig. 35

Fig. 35

2. Sitteposisjoner reguleres 
ved hjelp av håndtaket 
under stolen.
Se fig. 36.

Fig. 36
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Høydejustering av skulderbeltene 

Skulderbeltene kan stilles i
3 nivåer.

1. Riktig  nivå er samme høyde som 
barnets skuldre  eller høyere.

2. Høyden reguleres ved å
løsne høydejusteringen bak på
seteryggen, løfte den  opp / ned
og klikk i riktig valgt posisjon.
Se fig. 28a. Fig. 28a

3. Juster beltene i stolens forside
i samme høyde som under punkt 2,
se figur 28b

4. Stram beltene mot deg, slik at de 
retter seg ut inne i konstruksjonen.

Fig.28b
Demontering / montering av trekk

1. For å ta av trekket må hoftebelte
i barnestolen  løsnes på hver side.
Se rød pil.

2. Setedelen av trekket løftes opp
og begge beltene hukes av metall-
krokene i bunnen av setet.
Se fig. 29

3. Ved montering må man starte med
å huke hoftebeltene fast i krokene 
i bunnen av setet. Se fig. 29. Se rød pil

4. For å få  trekket innunder bakre del 
av sidevangen bør trekket vrenges 
og føres innunder vangen for deretter 
å rettes ut.

5. Deretter festes trekket til 
krokene på stolens fremre underkant. Fig. 29

6. Det er svært viktig at beltene hukes Vask av trekk
riktig på og at beltesløyfen sitter rundt 
metallbøylen,før trekket settes på igjen.
Ved problem, kontakt din BeSafe-forhandler.
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Viktig

BeSafe iZi Combi kan brukes i biler som er oppgitt i listen på nest
siste side, og som har 3-punkts/2 punkts fastbelte, faste eller 
rullebelter godkjent etter ECE reglement nr. 16 eller tilsvarende 
standard. Stolen kan kun brukes bakovervendt og i bak-eller 
forsete uten airbag. Samt fremovervendt i gruppe 1, anbefalt alder
i fra ca. 2,5 år, i bilens fram eller baksete nuten airbag.

Det kan komme til nye bilmerker/modeller som ikke inngår i 
billisten, men hvor stolen lar seg montere. Bilmodeller kan også
variere innenfor de ulike seriene. For eksempel kan ulike
belte-lengder og beltetyper forekomme. Selv om din bil ikke står i 
billisten, kan det hende at stolen passer.
Prøv ut at stolen lar seg montere i henhold til bruksanvisningen.
I så fall kan stolen anvendes.
Stolen passer ikke alltid på alle plassene i de nevnte biler.
Prøv derfor barnestolen i den aktuelle bil og påse at den passer.

Les bruksanvisningen nøye. I bruksanvisningen er all montering 
nummerert i rekkefølge, hvert punkt er like viktig, og at du følger 
punktene etter hverandre. Er det et punkt du er i det minste tvil 
om at du kan misforstå, ta kontakt med din forhandler, slik at du 
er helt sikker på at du gjør det riktig.

Ta vare på bruksanvisningen.

Merk
1) Dette er en ”Semi universal og universal” barnestol. Den er godkjent etter 

regulativ nr. 44-03, forskrift for generell bruk i bil. Den vil passe i de fleste, men 
ikke alle biler.

2) Riktig tilpasning vil være hvis bilprodusenten har angitt i instruksjonsboken 
at bilsetet er tilpasset en ”semi universal og universal” barnestol for den 
aktuelle aldersgruppen.

3) Denne barnestolen er klassifisert som semi universal og universal etter stren
gere kriterier enn de som har vært anvendt ved tidligere utgaver uten
denne merknaden.

4) Ved tvilstilfeller, ta kontakt med produsent eller forhandler.
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Viktige råd

· Husk sett aldri barn i bakovervendt barnestol foran i bil med kollisjonspute 

aktivert på passasjersiden.

· Barn under 140 cm skal heller ikke sitte forovervendt i forsetet i biler 

med kollisjonspute på passasjersiden.

· En riktig montert BeSafe iZi Combi har ingen sikkerhetsverdi for barnet ditt 

hvis ikke barnet er festet i barnestolens 5-punktsbelte.

· Reduser slakken både i bilens belte og i barnestolens 5-punktsbelte.

Kontroller og etterstram beltene regelmessig.

· Stolens sikkerhetsbelter må anvendes uten slakk og uten at beltene vrir seg.

Disse må også beskyttes mot skader.

· Barnestol og belter må ikke bli beskadiget av bevegelige deler inne 

i bilen eller komme i klemme i døren.

· Gjør ingen endring på stol og belter, det kan utsette ditt barn for fare.

· Etter en ulykke skal barnestolen kondemneres og  fornyes.

· Informer også dine medreisende hvorledes en ved ulykker frigjør 

barnet fra setet.

· Forlat aldri ditt barn alene i bilen, uavhengig av om det sitter i 

bilbarnestol eller ikke.

· Påse at bruksanvisningen medfølger  barnestolen.

· Ved bruk av uorginalt tilbehør eller byttedeler bortfaller 

garanti og produktansvar.

· BeSafe iZi Combi skal ikke brukes uten tekstiltrekk, og dersom dette må 

byttes skal kun orginaltrekk benyttes.

· Eventuelle løse gjenstander i bilkupéen må sikres eller fjernes slik at disse 

ikke forårsaker skader ved kraftig oppbremsing eller ulykke.

• Sørg for at alle passasjerer er forsvarlig sikret.
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Billiste BeSafe iZi Kid
Biltype Bilmodell  Framsete Midtplass* Side 

147 OK - -
Alfa Romeo 

155, 164, 156 OK OK OK 

A2 OK - - 
Audi 

80, 100, A3, A4, A6, A8 OK OK OK 

BMW 3-serien, 5-serien, 7-serien OK OK OK 

Cadillac Seville, Eldorado OK OK OK 

Chevrolet Astro, Blazer, Beretta, Caprice, Suburban, Tahoe OK OK OK 

Chrysler Voyager, 300M, Neon, Stratus, Leganza OK OK OK 

C2 OK - -
Citroen 

AX, BX, CX, Xantia, XM, ZX, Saxo, Xsara, Berlingo, C3, C5, C8 OK OK OK 

Matiz, Kalos OK - - 
Daewoo 

Nubira, Tacuma, Evanda, Espero, Leganza OK OK OK 

Daihatsu Applause, Gran Move, Charade, Terios, Cuora, Sirion, YRV OK OK OK 

Uno, Punto OK - - 
Fiat 

Chroma, Tempra, Tipo, Bravo, Brava, Marea, Stilo, Ulysse OK OK OK 

KA, Fiesta OK - -

Ford Escort, Granada, Orion, Scorpio, Sierra, Focus, Galaxy, Aerostar, 
Explorer, Windstar, Mondeo, Fusion 

OK OK OK 

Galloper Exceed OK OK OK 

Honda Accord, Civic, Jazz, Legend, Aerodeck, Shuttle, CR-V OK OK OK 

Pony, Sonata, Accent, Matris OK OK OK 

Elantra - - OK Hyundai 

Santa Fe, Trajet, Terracan - OK OK

Isuzu Trooper OK OK OK 

Jaguar X-type, S-type OK OK OK 

Jeep Cherokee, Grand Cherokee OK OK OK 

Kia 
Magentis, Sportage, Pride, Sorento, Rio, Credos, Clarius, Sephia, 
Shuma 

OK OK OK 

Lada Niva, Samara, 1500 Combi OK OK OK 

Lancia Delta, Fire, Gamma, Thema OK OK OK 

Land Rover Freelander, Discovery, Defender, Range Rover OK OK OK 

Lexus IS200/400, GS300/400, LS430, RX 300  OK OK OK 

Mazda 323, 626, Mazda 6, MPV, Premacy OK OK OK 

Mercedes Benz A-klass, C-klass, E-klass, S-Klass, M-Klass, Vito OK OK OK 

MG MG ZT OK OK OK 

Colt, L200 OK - - 

Space Wagon, Space Star OK - OK Mitsubishi 

Galant, Lancer, Pajero, Carisma, Wagon CK, Outlander OK OK OK 

Almera, Sunny, Bluebird OK - OK 
Nissan 

Primera, Patrol, Micra, Maxima, Terrano, X-Trail, Almera Tino,  OK OK OK 

Opel Astra, Frontera, Kadett, Omega, Vectra, Signum, Zafira, Meriva  OK OK OK 

205  OK - -
Peugeot 

206, 305, 307, 405, 406, 504, 505, 605, 607, 806, 807 OK OK OK 

Pontiac Trans Sport OK OK OK 

Clio, Kangoo OK - OK 
Renault 

Laguna, Mégane, Scenic, Espace OK OK OK 

Rolls-Royce Silver Cloud, Silver Ghost OK OK OK 

Rover 820, 45, 75, Tourer OK OK OK 

Saab 9000, 900, 9-5, 9-3 OK OK OK 

Seat Toledo, Cordoba, Alhambra, Leon,  OK OK OK 

Skoda Felicia, Oktavia, Fabia, Superb OK OK OK 

Ssangyong Rexton, Musso OK OK OK 

Subaru Legacy, Impreza, Forester  OK OK OK 

Suzuki Vitara, Grand Vitra, Baleno, Swift OK OK OK 

Toyota 
Avensis, Land Cruiser, Carina, Camry, Previa, Yaris, Corolla, 
Picnic, RAV 4 

OK OK OK 

Volkswagen 
Golf, Jetta, Passat, Vento, Polo, Bora, Sharan, Touareg, Touran, 
Caravelle 

OK OK OK 

Volvo 
240, 340, 440, 740, 940, 850, S40, S60, S80, S90, V40, V50, V70, 
V90, XC90 

OK OK OK 
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