
 

 

   

 Handleiding                               

 
 

  BAS            Autostoel 
Geschikt voor leeftijd 0+1, 2 en 3 jaar    0-36kg 

 

                            
 

 
Fabrikant: 
CIS Trading B.V. 
Aalsvoort 2, 7241 MA Lochem  
Tel: +31(0)85-1306823 
Web: www.blijr.com 

http://www.blijr.com/


Introductie 
 
Geachte klant! 
 
Bedankt voor het vertrouwen in ons en het kiezen van de blij’r autostoel/veiligheidszitje. 
Onze veiligheidszitjes worden met de grootste zorg vervaardigd om er voor te 
zorgen dat uw kind comfortabel en vooral veilig reist. 
 
Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en moderne oplossingen, bieden we 
gebruikers een product dat perfect is voor elke dag gebruik. 

 
Voordat u het veiligheidszitje voor de eerste keer gebruikt, lees deze handleiding 
aandachtig door. 
 
Heeft u opmerkingen of vragen over het product, neem dan contact met ons op: 
 
service@blijr.com 
 
Het product is toegestaan voor ECE R44 / 04 als de veiligheidsstoel voor 
gewichtsklassen  
0+ II en III (0-36kg). 
 
Als de handleiding niet wordt gevolgd, kan dit tot ongelukken leiden. Het product moet 
altijd worden gebruikt en geïnstalleerd op de manier die hier wordt beschreven. 
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BELANGRIJK 
Lees deze handleiding voor het eerste gebruik en bewaar deze. 
De handleiding geeft een beschrijving van hoe het veiligheidszitje goed 
gemonteerd moet worden. Een verkeerde montage kan een bedreiging 
vormen voor de gezondheid van het kind.  
De fabrikant zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor potentiële 
gevaren veroorzaakt door foute montage of gebruik van het veiligheidszitje. 
 
1. Dit veiligheidszitje is bedoeld voor gewichtscategorieën (groepen) 0+, I, II 

III, wat betekent dat het kan worden gebruikt door kinderen met een 
gewicht van niet meer dan 36 kg (ouder tot 11).  
0+ gewichtsgroep: 0-13 kg, 
I  gewichtsgroep: 9-18 kg, 
II gewichtsgroep: 15-25 kg, 
III gewichtsgroep: 22-36 kg. 

2. Het veiligheidszitje is bedoeld voor voertuigen die zijn uitgerust met 3-
punts veiligheidszitjes met een goedkeuringscertificaat in overeenstemming 
met de Reglementen nr. 16 ECG / VN of andere gelijkwaardige normen. 
3. Plaats het veiligheidszitje naar voren gericht.  
Niet op de passagiersstoel voorin plaatsen wanneer een passagiersairbag 
gemonteerd is. 
4. Alle veiligheidsgordels moeten strak aangespannen zijn, aangepast aan 
het lichaam  van het kind en niet verwrongen/gekreukeld zijn. 
5. Alle heupgordels moeten laag worden gedragen, zodat het kind bekken 
goed wordt ondersteund. 
6. Gordels moeten goed en veilig worden gebruikt. 
7. Wijzig het product op geen enkele manier. 
8. Vermijd situaties waarin de veiligheidsstoel wordt blootgesteld direct 
zonlicht. Anders kan het opwarmen en het kind kan schade oplopen. 
9. Laat het kind niet zonder toezicht achter op het veiligheidszitje. 
11. Zorg ervoor dat de bagage en andere items die kunnen leiden tot letsel 
bij een ongeval veilig en bevestigd in auto liggen. 
11. Gebruik het veiligheidszitje niet zonder afdekking van stoelhoes . 
Vervang de hoes niet door ander materiaal. De kap maakt integraal deel uit 
van de veiligheidszitje. 
12. Het veiligheidszitje mag alleen in de auto worden gebruikt. 
13. Het is verboden om voorwerpen op de veiligheidszitje van het kind te 
plaatsen 
14. Zorg er voor dat voor elke reis het veiligheidszitje goed en veilig is 
gemonteerd. 
15. Tijdens het rijden moet het veiligheidszitje goed zijn bevestigd aan de 
stoel van de auto door middel van de veiligheidsriem, zelfs als er geen kind 
in zit. 



Waarschuwing: 
Gebruikt nooit dit veiligheidszitje met 2 punten gordels 

 
 

 Geschikte positie van het autostoel in de auto 

  Ongeschikte positie van het autostoel in de auto 
 

1  Plaats het veiligheidszitje naar voren gericht.   
Plaats het veiligheidszitje niet op de voorstoel van de passagier wanneer 
de airbag van de passagier actief is 
 2 Plaats het veiligheidszitje niet op het zitje met 2-punts veiligheidsriemen. 
 
 
 
 
 
 
 



Autostoel uitleg 
 
 

 
 
Veiligheidsgordel 
 
Bevestigen van de riemen in het veiligheidszitje: 
1. Sluit de gordelsluitingen aan elkaar. 
2. Controleer of de verbinding correct is 
3. Steek ze in de bevestiging, u hoort een onderscheidende klik. 
4. Zorg dat de riemen goed zijn vastgedraaid en niet zijn verwrongen.  
Druk op de rode knop om de riemen ongedaan te maken  
 

  



Demontage van de 5-punts gordels  
 
1. Druk op de rode knop en maak de riemen los. 
2. Verwijder de losse riemen van de connectoren aan de achterkant van de 
stoel 

 
 
 
3. Neem de gordels van het autostoel door de gaten. 
4. Verwijder armkussens. 
5. Rol de schoudergordels op en plaats ze in de veiligheidsgaten. 

 
6. Maak de kruisgordel los, neem de gesp onder het kinderzitje en 
verwijder de riem. Trek aan de kruisriem en trek deze door het gat. 
 



 
Om de riemen weer samen te stellen, herneemt u de bovenstaande acties 
in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de riemen goed in de gespen zijn 
gestoken en niet gedraaid.

 
 
 
Veiligheidsgordels spanningsafstelling 
1. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordels goed aansluiten op het lichaam 
van het kind en niet gedraaid zijn. 
2. Om de riemen strakker te maken, trekt u de schoudergordels naar boven 

en trekt u tegelijkertijd aan de riem voor het afstellen van de spanning.                      



 
1. Om de riemen los te maken en de lengte aan te passen, drukt u op 
de knop tussen de benen van het kind en trekt u aan de 
schouderarmen. Zorg ervoor dat u aan de riemen trekt, niet aan de 
schouderstukken. 

 
 
 
 
 
 



 
Veiligheidsgordels in hoogte verstellen 
 
1. Een geschikte gordelhoogte zorgt voor meer comfort en veiligheid van 
uw kind. De hoogte moet worden aangepast op een manier dat twee 
vingers passen tussen het kind en de gordels. 
2. Om de hoogte aan te passen, maakt u de riemen los en verwijdert u 
deze uit de gespen aan de achterkant van het kinderzitje. 
3. Haal de schoudergordels door de gaten in de veiligheidszitting en steek 
ze in de gaten op de juiste hoogte. 
4. Bevestig de riemen weer in de gespen. 

 



Stoelhoes verwijderen: 
 
1. Verwijder de 5-puntsgordels van het veiligheidszitje. 
2. Verwijder de kap van de basis en de rugleuning. 
3. Stel een bovenste positie van de hoofdsteun in. 
4. Verwijder de kap. 
Om de stoelhoes weer te monteren, start u de bovengenoemde acties 
opnieuw in omgekeerde volgorde. 
 
Opmerking: Gebruik het veiligheidszitje nooit zonder de hoes. 
 
Positie van veiligheidszitje 
Het veiligheidszitje kan in drie posities worden geplaatst en in liggende 
positie. 
 

 
Om het veiligheidszitje te laten hellen, pak u het handvat 
tussen het veiligheidszitje en de basis en plaats het in de gewenste positie. 
Om de ligpositie aan te passen, drukt u op de rotatie knop, 
draai het veiligheidszitje 180 ° en stel vervolgens de ligstand van de 
rugleuning in. Het tweede niveau is bedoeld voor kinderen van wie gewicht 
is 15-36kg, terwijl het derde niveau 9-18kg is.  
Veiligheid rotatie 



 
Druk op de rotatieknop om het kinderzitje te draaien en draai het 
veiligheidszitje. 

 
Let op: Zorg ervoor dat u vóór de reis het veiligheidszitje bevestigt en 
vergrendelt zodat het niet zelfstandig kan draaien. 
 
 
Hoofdsteun hoogte  
 
De hoofdsteun moet op de juiste hoogte worden geplaatst. 
Dat zorgt ervoor dat schoudergordels ter hoogte van de schouders van het 
kind komen. 

 
 
      Te laag                                        Te hoog                                          OK 
 
  



Om de hoogte van de hoofdsteun aan te passen, trekt u aan de 
afstelhendel samen met de hoofdsteun.            

 
 
 
Hoe monteert u het veiligheidszitje in de auto. 
 
GROEP 0+ (TOT 13 KG) 
Voor deze gewichtsgroep is het veiligheidszitje gemonteerd in een 
achterliggende positie, met horizontale positie van de rugleuning en met 
het gebruik van autogordels of een ISOFIX-systeem. 
 
MONTAGE MET VEILIGHEIDSGORDELS MET 5 PUNTEN EN 
AUTOGORDELS 
1. Trek aan de autoband en draag het heupgedeelte door de rode geleider 
onder het kussen van de slaapplaats. 
2. Draag het schoudergedeelte van de autogordel door de blauwe geleider 
achter in het veiligheidszitje. 
3. Maak de riem vast, draai hem vast en zorg ervoor dat hij niet gedraaid is.



 
MONTAGE MET ISOFIX SYSTEEM 
 
1. Druk op de ISOFIX-knop om de armen naar buiten te trekken. 
2. Steek de armen/pinnen  in ISOFIX-handgrepen in de auto. U hoort een 
onderscheidende klik, wat betekent dat de sluiting correct is. Op beide 
armen moet de indicator groen zijn. 

 
 

3. Haal de bovenste bevestigingsriem van het veiligheidszitje eruit en 



bevestig de haak in een van de drie hieronder weergegeven posities. 
Draai de riem strak en zorg dat deze goed is gemonteerd. 

 
 
 
 

GROEP I (9-18 KG) 
Voor deze gewichtsgroep is het veiligheidszitje in een naar voren 
gerichte positie gemonteerd met behulp van autogordels of een ISOFIX-
systeem. 

 
 
 
 



 
Montage met autogordels en 5-puntsgordel van het autostoeltje 
1. Draag het schoudergedeelte van de riem tussen de hoofdsteun en 
rugleuning. Draag het heupdeel erdoorheen de rode gids. 
2. Maak de riem vast. 
3. Druk op het veiligheidszitje en draai de autogordel vast. 

 
 
 
 



MONTAGE MET ISOFIX SYSTEEM EN 5-PUNTGORDELS VAN DE 
VEILIGHEIDSZITEL 
1. Druk op de ISOFIX-knop om de armen naar buiten te trekken. 
2. Steek de armen in ISOFIX-handgrepen in de auto. Je zal hoor een 
onderscheidende klik, wat betekent dat de sluiting is correct. Op beide 
armen moet de indicator groen zijn. 

 
 
 
 

3. Draag het schoudergedeelte van de riem tussen het hoofd rust en 



rugleuning. Draag het heupgedeelte door de rode geleider. 
4. Maak de riem vast. 

5. Druk op het veiligheidszitje en draai de autogordel vast.

 
GROEP II EN III (15-36 KG) 
Voor gewichtsgroep 2 en 3 moet u de 5-punts gordel demonteren 
van het veiligheidszitje. 

 
1. Bevestig de autogordel door de rode geleider op de hoofdsteun en 
heupdeel door de rode geleider naast de stoel. 



2. Maak de riem vast zoals aangegeven op tekening 
3. Haal de riem strak aan. 
4. Zorg ervoor dat het schoudergedeelte langs het sleutelbeen van het 
kind gaat en niet door de  nek. Het heupgedeelte moet zo laag mogelijk 
worden geplaatst naast de heup van het kind. 
5. Pas de hoogte van de hoofdsteun aan. 
6. Op beide armen moet de indicator groen zijn.

 
 
 

 



Onderhoud en reiniging 
1. Controleer regelmatig op schade aan het veiligheidszitje. In geval van 
onregelmatigheden moet het veiligheidszitje onmiddellijk worden 
vervangen. 
2. Zorg ervoor dat het veiligheidszitje niet wordt blootgesteld aan direct 
zonlicht. 
3. Afdekkingen/Stoelhoes kunnen worden gereinigd in warm water met 
een zeep of een zacht reinigingsmiddel. Droog de afdekkingen niet in de 
zon. 
4. Maak een gesp, veiligheidsgordels en plastic elementen schoon met 
warm water. Gebruik geen schoonmaakmiddelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De foto's zijn alleen ter referentie. Het echte ontwerp van de producten 
kan afwijken van de gepresenteerde foto's. 
 



CIS Trading B.V. 
Aalsvoort 2  
7413 MA, Lochem, Nederland 
www.blijr.com 
 
 
 
Garantie kaart 
 
 
 
MODEL: ………………………….. 
 
SN: …………………………...... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mag worden verkocht: BE CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT LV LT HU 
MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 
 
 



Garantie voorwaarden: 
 
1. Het merk Blijr is geregistreerd op Aalsvoort 2 Lochem Nederland 
garandeert dat de uitrusting operationeel is in overeenstemming met de 
technisch-operationele omstandigheden die in de handleiding worden 
beschreven. 
2. De garantie wordt verleend voor een periode van 24 maanden vanaf 
de datum van verkoop. Als de koper een bedrijf is (btw-factuur), wordt de 
garantie verleend voor een periode van 12 maanden periode. 
3. De garantie is geldig in het land van aankoop. 
4. Geopenbaarde fabricagefouten moeten tijdens de garantieperiode 
worden verwijderd gratis door de erkende fabrikant. 
5. Gebreken of beschadigingen ontdekt en gemeld binnen de 
garantieperiode wordt binnen 21 werkdagen kosteloos verwijderd, maar 
in gerechtvaardigde gevallen (bijvoorbeeld, reserveonderdelen moeten 
uit het buitenland gehaald worden) deze periode kan zijn verlengd met 
nog eens 30 dagen. 
6. Eventuele defecten of schade aan de apparatuur moeten worden 
gemeld en afgeleverd naar de serviceplaats onmiddellijk nadat deze is 
onthuld. 
7. Bij accessoires die bij de apparaten worden geleverd, is een garantie 
van minder dan drie maanden van toepassing aankoopdatum. 
8. In geval van een ongerechtvaardigde klacht (een klacht over een 
efficiënt product of de mechanisch beschadigde), de persoon die een 
klacht meldt, is in rekening gebracht voor transportkosten. 
9. De klant heeft recht op vervanging van het product door een ander bij 
de dezelfde of vergelijkbare specificaties (en) kleuren als de Service 
bepaalt dat de het verwijderen van defecten is niet mogelijk. 
10. De service is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens. 
11. De garantie zal alleen worden gerespecteerd als de klant bevestigt 
(aan de kapot apparaat) een beschrijving van de schade, alle 
accessoires die zijn ontvangen op het moment van de aanschaf van de 
apparatuur en een aankoopbewijs met de datum van verkoop. 
12. De garantie dekt niet: natuurlijke slijtage van het product in verband 
met zijn normale werking, schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of 
niet-naleving van de instructies beschreven in de handleiding, tranen of 
scheuren veroorzaakt door de klant, vervaging van de stof als gevolg 
van langdurige blootstelling aan zonlicht of het product of de onderdelen 
ervan op de verkeerde temperatuur wassen, mechanisch, elektrische, 
thermische en opzettelijke schade en defecten veroorzaakt door hen, als 
evenals schade veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen of 
reparaties. 
 



 
 
Product details 
 
Product: BABY AUTOSTOEL 
Model: BAS 
 
verklaring toepasselijke normen 
 
 
Wij, CIS Trading B.V., hierbij verklaren we onder eigen 
verantwoordelijkheid dat het product waarnaar hierboven wordt 
verwezen, voldoet aan de volgende richtlijnen: 
 

ECE R44.04 
 
 
Vertegenwoordiger 
CIS Trading B.V. 
Aalsvoort 2, 7241 MA, Lochem 
Nederland 
 
 

 
 


