
Gebruikershandleiding 
 

 

 

Zitverhoger met  

autofixatiesysteem 
    



Aandachtspunten juiste instelling 
 

Het is belangrijk dat het fixatievest juist ingesteld is. Zorg ervoor dat de verbindingsbandjes tussen het vest  

en de basisband op de juiste lengte afgesteld zijn, niet te los en zeker ook niet te strak. Het fixatievest  

moet comfortabel zitten voor degene die erin plaats neemt.  

 

 

 

Montagepunten ter hoogte van de 

heup, bevinden zich bij de heup. 

Montagepunten ter hoogte van de 

oksel, bevinden zich bij de oksel. 

Schouderbandjes door de juiste 

doorvoer halen. 

Zorg ervoor dat het fixatievest  

niet te hoog gemonteerd is. 

Bevestig te allen tijde de  

verplichte 3-punts veiligheids-

gordel welke in de auto/taxibus 

aanwezig is! 

Zorg ervoor dat de  

verbindingsbandjes als  

volgt door de laddergesp  

geregen worden. 

Voor extra stevigheid kan ervoor 

gekozen worden de basisband 

om de rugleuning  van de  

achterbank/autostoel te  

bevestigen.  Zo ‘klemt’ de  

zitverhoger tegen de achterbank/

autostoel. 



Instellen rughoogte 

 
Het autofixatiesysteem is in de zithoger gemonteerd. U kunt de rughoogte van de combinatie als volgt  

instellen. Ontgrendel aan de achterzijde de klepsluiting van het 7e punt en geef de band ruimte (1).  

Vervolgens ontgrendelt u de veiligheidssluiting van de basisband (2). 
 

Verhoog/verlaag de rugleuning van de zitverhoger tot de benodigde hoogte d.m.v. de verstelknop van de  

zitverhoger (A en zie gebruikershandleiding zitverhoger). Positioneer vervolgens aan de voorzijde van de 

stoel het fixatievest op de juiste hoogte (3/4). Vergeet hierbij niet de schouderbandjes juist door te voeren. 
 

Trek aan de achterzijde de basisband aan en fixeer deze d.m.v. de veiligheidssluiting (2). Trek vervolgens  

de band van het 7e punt aan en fixeer deze d.m.v. de klepsluiting (1).  
 

Monteer het fixatievestje aan de basisband met de zeven steekgespen. Stel de gewenste lengte van de  

verbindingsbandjes in op de maten van de inzittende. Indien deze op de juiste maat afgesteld staan, zorg 

ervoor dat u de bandjes borgt zodat ze niet verschuiven. 
 

  

 Breng tenslotte altijd de verplichte standaard 3-punts veiligheidsgordel aan voor het veilig  

 en wettelijk toegestaan vervoer van personen in de auto! 
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Wetgeving en veiligheid 
 

Voor de meest actuele wetgeving omtrent kinderzitjes verzoeken wij u de website van het ministerie van  

Verkeer en Waterstaat te bezoeken, www.veiligheid.nl. Woont u in België? Bezoek dan de  

website van het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw, www.bivv.be.  

 

 Bij gebruik van de zitverhoger met autofixatiesysteem blijft gebruik van de standaard 3-punts  

 veiligheidsgordel verplicht. 

 

 Het gebruik van het zitverhoger met autofixatiesysteem is te allen tijde op eigen risico. 

 

 Draai de afsluitbare steekgespen alleen extra op slot als dit echt nodig is. 

 

 Wij adviseren (zeker bij gebruik door derden) om met alle betrokkenen af te stemmen dat  

 een persoon vervoerd wordt met een zitverhoger met autofixatiesysteem. 

 

  Zorg dat de meegeleverde gordelsnijder binnen handbereik van de chauffeur en/of  

 begeleider is. 

 

Afsluitbare steekgespen 
 

 Draai deze alleen op slot indien het echt noodzakelijk is! Probeer na verloop van tijd eens uit of  

 u wellicht alle of een aantal van de zeven steekgespen niet meer op slot hoeft te draaien. 

 

CE-markering  
 

 Wij verklaren hierbij dat het geïntegreerde B&S Autofixatiesysteem voldoet aan de gelijkwaardige  

 regels van het medisch product en de richtlijn 93/42EEG. 

 

Onderhoud 

 

 Het geïntegreerde B&S Autofixatiesysteem kan afgenomen worden met een licht vochtige doek. 

 Gebruik voor reiniging geen agressieve schoonmaakmiddelen en was ze niet in de wasmachine! 

 Voor de wasvoorschriften van de hoezen van de Recaro Monza Nova Evo verwijzen wij u graag 

 naar de handleiding van de zitverhoger. 
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