
   Let op！ Inhoud 

 
Waarschwuing Product overzicht 

• Zelfs als u voor korte afstanden wilt reizen, is een kinderzitje ook nodig 

Klik&Go 
Handleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achterwaarts gericht（4 0-87cm≤13kg） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het autokinderzitje kon niet worden gebruikt op de 
passagiersstoel met airbag voorin. 
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• Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de Klik & Go gebruikt. 

Anders wordt mogelijk veiligheidsrisico veroorzaakt door onjuiste 

installatie. Blij'r is niet verantwoordelijk voor onjuiste gebruik zonder het 

volgen van deze handleiding. 

• Bewaar deze handleiding voor later gebruik. 

• Deze autostoel is geschikt voor kinderen met een hoogte van 40-87 cm 

gewicht ≤13kg. 

• Gebruik nooit Klik & Go op een stoel waarvan de airbag is geactiveerd. 

Deze autostoel moet worden geïnstalleerd en 
gebruikt in overeenstemming met deze handleiding. 

• Zorg ervoor dat alle beweegbare onderdelen van uw Klik & Go altijd 

goed vergrendeld zijn en dat er geen onderdelen klem komen te zitten 

tussen beweegbare stoelen of deuren. 

• Zorg ervoor dat alle beweegbare onderdelen van uw Klick & Go altijd 

goed zitten 

• Plaats geen zware voorwerpen op de plank in de buurt van het raam, 

deze kunnen bij een ongeval gevaarlijke projectielen worden. 

• Controleer regelmatig de verschillende onderdelen van het 

autostoeltje. 

• Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde kinderzitjes en 

originele accessoires van Blij'r en breng geen wijzigingen aan het 

product aan! 

• Gebruik deze autostoel niet als er onderdelen zijn beschadigd of 

ontbreken. Neem svp contact op met blij’r.. 

• Gebruik nooit andere stresspunten die in deze handleiding niet zijn 

gemarkeerd. En het moet als waarschuwing worden gemarkeerd op het 

kinderveiligheidssysteem. 

• Controleer voor elke rit of de ISOFIX-connectoren op het voertuig zijn 

aangesloten en of de steunpoot / basis dienovereenkomstig is 

afgesteld. Zorg er ook voor dat het kinderzitje goed op de ISOFIX-basis 

is vergrendeld. 

om op elk moment een ongeval te voorkomen. 

• Bescherm alle delen van de bevestigingsmiddelen die niet met stof zijn 

bedekt tegen direct zonlicht om te voorkomen dat uw kind brandwonden 

oploopt. 
• Laat uw kind niet zonder toezicht in het veiligheidssysteem 

achter 

• Kinderen kunnen vaak erg levendig zijn, daarom moet u uw kinderen 

uitleggen hoe belangrijk het is om altijd veilig vastgemaakt te zijn. 

Kinderen moeten begrijpen dat ze nooit de manier waarop de gordels 

zijn geplaatst mogen veranderen en nooit de gesp mogen openen. 

• Alle passagiers in de auto dienen een veiligheidsgordel te dragen om 

een goed voorbeeld voor uw kind te zijn. 

• Laat tijdens een lange reis wat tijd over om te ontspannen. 

• Als algemene regel geldt: bij gebruik in de auto geldt dat hoe beter de 

gordel over het lichaam van uw kind past, hoe veiliger uw kind zal zijn. 

Zorg ervoor dat de gordel strak zit en niet gedraaid in de auto. 

 
• De heupgordel moet zo laag mogelijk zijn om de bekkenpositie van uw kind 

te garanderen. 

• Na een ongeval moet het beveiligingssysteem worden vervangen of voor 

test naar de fabrikant worden gestuurd, samen met een ongevalsrapport. 

• Het kinderbeveiligingssysteem mag niet zonder de hoes worden gebruikt. 

 
 

 
1. Hoofdsteun 

2.Opening voor 
schouderriemen 

3.Shouderstuk 

4.Schouderbanden 

5.Gesp 

6.baby-inzetstuk 

7. Ontgrendelings-

knop van het 

harnas 

8. Harnas verstelband 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Handvat 

10.Luifel 

11.Heupgordelgeleider 

12.Afstelknop 

13.Heupgordelgeleider 

 

Geschiktheid 03 Lengte Kind:40-87cm 
Installatie:ISOFIX +Steunpoot 

ISOFIX-bevestiging in de auto 

Zorg ervoor dat uw ISOFIX-steunen standaard zijn. Lees de 
instructies over de ISOFIX-bevestigingen in uw automotive- 
handleiding. 
Installeer het kinderveiligheidssysteem nooit, tenzij de ISOFIX- 
bevestigingen overeenkomen met de ISOFIX-maatklasse. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

EMAIL: info@blijr.nl 
TEL:+31(0)851306823 

www.blijr.nl 

 
 

Importer：CIs Trading B.V. 

Address: Industrieweg 2, 7251 JT, Vorden, the Netherlands 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.Body schuifknop 

14.Ontgrendelingsknop 

behuizing 

15.Steunpoot 

16.ISOFIX-instelknop 

17.ISOFIX-basis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.Knop voor afstelling steunpoot 

19.Steunpootindicator 

20.Basisindicator 

21.ISOFIX-handleidingen 

 
 

· Kinderautostoeltje moet op de achterbank worden geïnstalleerd. 

• ?1 Niet op de passagiersstoel vooraan monteren, tenzij de airbag is 

uitgeschakeld. 

• Niet op de zijzitplaats monteren. 

• Niet installeren op de omgekeerde stoel 

• Niet installeren op de extra stoel of eenvoudige 

stoel. 

ISOFIX 
wordt in het autostoeltje gemonteerd 

 
 
 

 
1. Als uw auto niet standaard is uitgerust met de ISOFIX- 

insteekgeleiders, klikt u de twee insteekgeleiders die bij de stoel zijn 

geleverd met de afsnijding naar boven op de twee ISOFIX- 

bevestigingspunten van uw auto (afb. 1). 

 
2. Druk op de ISOFIX-instelknop aan de linker- en rechterkant met twee 

vingers van elke hand, duw de duim naar binnen en trek vervolgens de 

ISOFIX-connector aan beide zijden van de stoelbasis naar buiten, en trek 

naar de uitstekende stand ( fb.2). 

 
3. Plaats en duw het autokinderzitje in de richting van de autostoel, totdat 

beide zijden van de connectoren zijn vergrendeld met het geluid van 

"KAKA", dat ISOFIX is vergrendeld (Afb. 3,4). 

Let op: De vergrendelingsarm is alleen 
correct vergrendeld als beide ISOFIX- 
indicatoren volledig groen zijn. 

 
4. Duw de basis met aanzienlijke kracht zo ver mogelijk naar 

achteren (afb. 5). 

5. Pas de lengte van de steunpoot aan totdat de steunpoot gestaag 

het basisgedeelte van het voertuig raakt, totdat de indicatoren 

aangeven dat groen is vergrendeld; pas de steunpootknop aan 

wanneer de indicatoren groen zijn, dan is de hoogte van de 

steunpoot vergrendeld. (Afb. 6, Afb. 7). 
 

Let op: De steunpoten mogen niet in de lucht hangen of door anderen 

worden ondersteund. Zorg er ondertussen voor dat de steunpoten het 

veiligheidszitje niet omhoog brengen en loodrecht op de basis van het 

voertuig houden. 
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LET OP 

Dit is een i-Size kinderbeveiligingssysteem. Het is goedgekeurd 

volgens VN-Reglement nr. 129, voor gebruik op i-Size- 

compatibele voertuigzitplaatsen, zoals aangegeven door 

voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding van het voertuig. 

Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van autostoel of de winkelier. 

 
Dit is een universeel versterkt kinderbeveiligingssysteem met gordel. 

Het is goedgekeurd volgens VN-Reglement nr. 129, voornamelijk 

voor gebruik in 'universele zitposities', zoals aangegeven door 

voertuigfabrikanten in de handleiding van het voertuig. 

Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem 

of de winkelier. 
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Type Lengte Installatie Goedkeuringstype Maat 

Klik&Go 40-87cm ISOFIX + Steunpoot I-SIZE ISO/R2 

 

mailto:info@blijr.nl
http://www.blijr.nl/
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Naar achteren gericht（40-87cm） Take off the seat and base Lengte kind 40-87cm  0-13kg 
Module Klik&Go Installatie: 
3-punts gordel 
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Het gebruik van een 5-PUNTS- 

harnassysteem 
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Verstelling van de hoogte van   
de hoofdsteun 

 

 

 
 

6. Plaats het autostoeltje met de voorkant naar de achterkant van het 

voertuig (tegen de rijrichting in). Controleer de kleurindicator. Deze moet 

van rood in groen veranderen zodra het autostoeltje correct is geplaatst 

en vergrendeld (Fig 8). 

7. Controleer of het zitje goed vastzit door het autostoeltje te schudden. 

8.De Capsule Premium moet op zijn plaats blijven. 

Let op: Dit autostoeltje kan alleen omgekeerd gemonteerd 

worden. 

 

De stoel kan worden verwijderd door aan de ontgrendelingshendel van 

de stoel aan de voorkant van de basis te trekken (afb.9). 

 
Gebruik respectievelijk twee vingers van elke hand Druk op de ISOFIX- 

instelknop aan de linker- en rechterkant, duw de duim naar binnen en 

trek de duim naar buiten met de andere hand om het ISOFIX-apparaat 

van de basis los te maken (afb. 10, 11). 

 

Opmerking: laat de ISOFIX-basis niet onbeheerd achter in de auto. 

Alle bagage of andere voorwerpen die in geval van 

een aanrijding moet deugdelijk worden beveiligd. 

Let op!  
Verdraai de riem niet. 

• Frist Plaats het babyautostoeltje achterstevoren op het autostoeltje en 
zorg ervoor dat de hendel in de bovenste stand A staat. 

• Trek de autogordel uit en leg deze over het baby-autostoeltje. Plaats het 

heupgordelgedeelte in de zwarte gordelgeleiders aan beide zijden van de 

baby-autostoeltje. (afb. 12) 

• Trek het diagonale gordelgedeelte achter het bovenste uiteinde van het 
baby-autostoeltje en duw het diagonale gordelgedeelte tussen de zwarte 
schaal en het baby-autostoeltje totdat de gordel vastzit. (afb.13) 

• Maak de gesp-tong vast aan de gesp van het autostoeltje en controleer 
of de veiligheidsgordel is aangetrokken en niet strak is. (afb14) 

Alleen geschikt voor gebruik in de vermelde voertuigen die 

zijn uitgerust met een driepuntsgordel die is goedgekeurd 

volgens ECE-Reglement nr.16 

 

1. Druk op de ontgrendelingsknop (7) en trek de schouderbanden naar 

beneden om deze losser te maken (afb 15). 

 
2. Druk op de rode ontgrendelingsknop op de riemgesp om de 

schouderriem van de riem te scheiden (afb. 16), en plaats vervolgens de 

twee inzetstukken en schouderband aan beide zijden van het 

autostoeltje en plaats de baby in het autostoeltje. 

 

1. Geleid de twee gespsluitingen naar elkaar toe en vergrendel ze voordat 

u ze in de gesp van het tuigje (5) steekt. Dit zou een klikgeluid moeten 

maken. Gespindicator verandert van rood in groen, dat is vergrendeld. 

 
2. Trek tenslotte de afstelgordel van het harnas (8) naar beneden om de 

vijfpuntsgordel strak te trekken en stel de schouderriem zo af dat deze zo 

goed mogelijk past. 

Let op: De schouderband moet op schouderhoogte lopen of iets boven 

de schouderhoogte van het kind. De schouderband mag niet achter de 

rug van het kind of op oorhoogte of boven de oren lopen. 

Voorzichtigheid! Verdraai of verwissel de schouderbanden niet. 

 

Druk met beide handen op de verstelknop achter de zitting, trek 

deze naar buiten en duw hem omhoog om de hoogte van de 

hoofdsteun aan te passen (afb 17). 

 
Let op: De hoofdsteun moet zo worden afgesteld dat de 

schouderbanden zich op dezelfde hoogte bevinden als de 

schouders van uw kind iets erboven. 

 

 

Handgreep en luifelverstelling 

 
 

 
Druk tegelijkertijd op beide knoppen op 

het handvat. Draai vervolgens de 

hendel naar achteren terwijl u de 

instelknop ingedrukt houdt totdat deze 

in de gewenste positie vastklikt. 

 
 
 
 
 

 
A: Om mee te nemen en voor vervoer in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonnescherm, zonwering, 

ademend, antimuggen, lossen 

de reisproblemen van de baby 

op. 

De luifel is afneembaar voor 

reiniging. 

 

Aanpassing van de helling 

 
 

 
Om de posities te veranderen, 

pakt u de schuifknop van het 

lichaam en duwt u de stoel in de 

gewenste positie. 

 
 
 
 

Let op: Steek uw handen nooit op de plaats van de 

waarschuwingssticker wanneer u de hellingshoek van de 

schaal aanpast. 

 

Gebruik van baby- 

inzetstuk 
 

 

 
 
 
 
 
 

Lengte:40-75cm(0-10kg) 

Als het kind 0-10 kg weegt, kan 

het baby-inzetstuk a & b  

worden gebruikt. 

Het baby-inzetstuk is 

verwijderbaar en de installatie 

moet worden bevestigd als het 

goed is geïnstalleerd. 

Onderhoud  

 
Schoonmaak: 

• De hoes kan niet worden verwijderd om te wassen. Er wordt een 

speciaal door de fabrikant geleverd, milieuvriendelijk wasmiddel 

aanbevolen. 

 
• Gebruik het originele kussen en raadpleeg Blij'r dealer of fabrikant 

voor vervanging van een nieuw kussen. 

• a.Was de kussenhoes volgens het opgenaaide onderhoudslabel 

(binnenkant) 

• b.Was de kussenhoes met een zachte borstel en een in de handel 

verkrijgbaar wasmiddel en de temperatuur lager dan 30 ℃ 

• c.Als de temperatuur hoger is dan 30 ℃, kan de bekledingsstof licht 

vervagen. 

• d.Nooit in de droogtrommel drogen of hard knijpen. 

Garantie 

 

Datum van inwerkingtreding: 

De garantie begint op de dag van aankoop en binnen de garantieperiode 

van 24 maanden (bij normaal gebruik zoals beschreven in de handleiding). 

Garantievoorwaarden: 

a.De garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper en is niet 

overdraagbaar. 

b.De garantie voorziet niet in enige wijziging of beschadiging van het 

product die het gevolg is van normaal gebruik. 

c.De garantieperiode wordt niet verlengd door eventuele 

herstelmaatregelen van de fabrikant in geval van een claim. 

d.N a een ongeval wordt door de fabrikant een gratis vervangen 

kinderzitje ter beschikking gesteld. 

(Bekijk meer details op www.blijr.nl) 

A de auto. Let op! Zorg ervoor dat het 

handvat goed vastzit voordat u het 

baby-autostoeltje oppakt. 

 

B: Om je baby in het baby-autostoeltje 
B 

te plaatsen.Tip! U kunt de hendel van 

positie naar positie draaien zonder op 

de knoppen te drukken. 
C 

C: Voor het veilig neerzetten van het 

baby-autostoeltje buiten de auto. 

Gebruik stand A tijdens het rijden 

 
 
 
 

Volgens verschillende eisen 

kan de luifel in de juiste 

positie worden gezet. 

 
 
 

 
Hoogte:75-87cm(10-13kg) 

Als het gewicht van uw kind meer 
dan 10 kg is, verwijder dan het 
baby-inzetstuk en zorg voor meer 
ruimte voor kinderen 

 
• Reinig de kunststof onderdelen met in de handel verkrijgbaar 

huishoudelijk schoonmaakmiddel. Gebruik nooit chemische reinigings- 

of bleekmiddelen. 

 
• De riem kan worden gewassen met in de handel verkrijgbaar 

wasmiddel. maar verwijder de gesp of tong van de gesp niet. 

Blij'r Capsule-stoel opbergen 

Bewaar de atostoel op in een droge plaats en 
bescherm hem tegen stof en direct zonlicht. 

De garantie is niet geldig in de volgende gevallen: 

a.Als het product niet met de originele aankoopbon (via winkelier of 

importeur) aan de fabrikant wordt geleverd. 

b.Het product wordt niet binnen 15 dagen nadat het defect is 

opgetreden, compleet met aankoopbewijs naar de gespecialiseerde 

dealer teruggebracht. 

c. Bij gebruik van een ander doel dan beschreven in de handleiding. 

d.Als reparaties zijn uitgevoerd door derden of een dealer die niet 

door ons is geautoriseerd. 

e.Het serienummer is beschadigd of verwijderd. 

f. Als de onderdelen normale slijtage vertonen en scheuren kunnen 
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Achterwaarts gericht(40-87cm) 

installatie gebruik stap 1 t / m stap 3 

 

 

 

 

 

 

 



worden verwacht bij dagelijks gebruik van een product. 


