Gebruikershandleiding

B&S Autofixatiesysteem

Onderdelen B&S Autofixatiesysteem
Basisband

H-fixatie
(nodig bij montage om complete ‘vaste’ stoel)

7-puns fixatievest

Extra band tegen zweven
(nodig bij montage om complete ‘vaste’ stoel)

Set extra verbindingsbandjes

Veiligheidshamer met gordelsnijder
(uitvoering kan verschillen i.v.m. wisselend aanbod)

Veiligheidssluiting met penslot

Afsluitbare steekgesp

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.autostoeltjes.veiligheid.nl. Woont u in België? Bezoek dan de
website van het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw, www.bivv.be.
Bij gebruik van het B&S Autofixatiesysteem blijft gebruik van de standaard 3-punts
veiligheidsgordel verplicht!
Het gebruik van het B&S 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 B&S Autofixatiesysteem.
Zorg dat de meegeleverde gordelsnijder binnen handbereik van de chauffeur en/of
begeleider is!

Afsluitbare steekgespen
Is uw autofixatiesysteem uitgevoerd met 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.

Veiligheidssluitingen met pensloten
Is uw autofixatiesysteem uitgevoerd met veiligheidssluitingen met pensloten? Zorg ervoor
dat de meegeleverde pen binnen handbereik van de chauffeur en/of begeleider is!

CE-markering
Wij verklaren hierbij dat het B&S Autofixatiesysteem voldoet aan de gelijkwaardige regels
van het medisch product en de richtlijn 93/42EEG.

Onderhoud
Onze fixaties kunnen afgenomen worden met een licht vochtige doek. Gebruik voor
reiniging geen agressieve schoonmaakmiddelen en was ze niet in de wasmachine!

Gebruik in combinatie met zitverhoger
Het B&S Autofixatiesysteem kan gebruikt worden in combinatie met een zitverhoger. Dit dient een
zitverhoger zonder rugleuning te zijn. Het is uiteraard belangrijk dat u het fixatievest op de juiste
hoogte in stelt. Een extra aandachtspunt is het 7e punt , de band die tussen de benen door gaat.
Deze moet achter de zitverhoger langs te gaan!

Optionele afdekkapje veiligheidsgordel
Als een kind/volwassene in de auto zelfstandig de sluiting van verplichte 3-puntsgordel opent ontstaat er
een gevaarlijke situatie. Voorkom dit met het afdekkapje voor het gordelinsteekpunt. Uiteraard verkrijgbaar
in onze webshop.

Aandachtspunten juiste instelling
Zorg ervoor 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.

Schouderbanden door de juiste
doorvoer halen.

Zorg ervoor dat het fixatievest
niet te hoog gemonteerd is.

Montagepunten ter hoogte van de
oksel, bevinden zich bij de oksel.

Montagepunten ter hoogte van de
heup, bevinden zich bij de heup.

Bevestig te allen tijde de
verplichte 3-punts veiligheidsgordel welke in de auto/taxibus
aanwezig is!
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Montage ‘alleen’ om rugleuning
Leg de basisband om de rugleuning van de autostoel -/bank (1). Klap de autostoel-/bank indien nodig even
voorover. De basisband gaat aan de onderzijde tussen de rugleuning en de zitting (3) en aan de bovenzijde
tussen de pinnen van de hoofdsteun door. Voor gebruik van het fixatiesysteem bij langere kinderen wordt de
basisband over de hoofdsteun gemonteerd.
Trek aan de achterzijde de twee bevestigingsbanden (A) aan. De twee veiligheidssluitingen zitten hierbij dus
aan de achterzijde van de rugleuning (2).
Monteer het fixatievestje aan de basisband met de zeven steekgesp-/veiligheidssluitingen. 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 (4).
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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Montage om complete ‘vaste’ stoel
Leg de basisband om de rugleuning en de bevestigingsbanden over de zitting van de autostoel-/bank (5).
De meegeleverde H-fixatie klikt u aan de bevestigingsbanden welke over de zitting gaan (5/A). De connectieband (8/B) valt tussen de stoelpoten. De bevestigingsbanden gaan langs de achterzijde van de rugleuning
omhoog naar het ontvangstdeel van de veiligheidsgordel (6/C). Indien mogelijk bevestigd u de basisband
aan de bovenzijde tussen de pinnen van de hoofdsteun.
De meegeleverde ‘extra band tegen zweven’ (6/7/D) brengt u om de stoel in de zithoek heen. Dit voorkomt
het ‘zweven’ van de basisband boven de zitting.
NB. Het 7de punt valt ook achter deze ‘extra band tegen zweven’ (7/E). Vervolgens gaat deze over de zitting
naar de klepsluiting aan de achterzijde van de rugleuning (6/F).
Monteer het fixatievestje aan de basisband met de zeven steekgesp-/veiligheidssluitingen. 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 (9).
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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Meer dan 40 jaar
onbeperkt in beweging…
B&S zet zich al ruim 40 jaar in voor het bieden van zelfstandigheid aan mensen met een
lichamelijke beperking. Groot geworden door een enorme expertise in autoaanpassingen en
revalidatietechniek, maar nog altijd met een zeer persoonlijke benadering. Omdat niet alleen
elk mens verschillend is maar ook elke beperking. B&S denkt graag mee met de klant en zoekt
altijd naar de juiste individuele oplossing.
B&S is importeur en leverancier van de beste producten in hun soort maar is vooral ook sterk
in het ontwikkelen en produceren van eigen producten die mobiliteit en zitcomfort kunnen
verhogen. Met onze uitgebreide kennis en technische mogelijkheden op het gebied van
aanpassingen aan auto of hulpmiddelen, gekoppeld aan het leveren van een uitgebreid
assortiment revalidatie- en hulpmiddelen, biedt B&S haar klanten het gemak van ‘alles op één adres’.
Van wandbeugel of buggy tot complete autoaanpassing, B&S: onbeperkt in beweging!

Kathodeweg 5
1627 LK HOORN
Telefoon +31 (0)85 0717 600
info@onbeperktinbeweging.nl
www.onbeperktinbeweging.nl

Xenonweg 7A
3812 SZ AMERSFOORT
Telefoon +31 (0)85 0717 600
info@onbeperktinbeweging.nl
www.onbeperktinbeweging.nl

