
 

Gebruiksaanwijzing Autostoel Vigo

Lees de gebruiksaanwijzing alvorens de 
autokinderstoel in gebruik te nemen

Titaniumbaby International B.V.
Monierweg 30

7741 KT Coevorden
info@titaniumbaby.nl

Importeur

Groep 0,I,II
Groep 0: nul-10kg (nul-ca.10 maanden) 
Groep I: 9kg-18kg (ca. 9 maanden-4 jaar) 
Groep II: 15kg-25kg (ca. 3 jaar -7 jaar) 
Universele ECE R44/04
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Hartelijk dank dat u voor onze autokinderstoel hebt gekozen. Lees deze 
gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door voor de juiste montage om het 
meeste uit de bescherming van uw kind te halen en bewaar de gebruiksaan-
wijzing voor toekomstige raadpleging. Neemt u alstublieft contact met ons op 
indien u vragen hebt. 

Dit is een “Universele” autokinderstoel. De autokinderstoel voldoet aan ECE 
R44/04 voor algemeen gebruik in voertuigen. De autokinderstoel past op de 
meeste, maar niet alle voertuigstoelen. 

2. Geschiktheid 

De autokinderstoel is geschikt voor kinderen van nul tot 25kg. Hieronder zijn 
meer details weergegeven: 

Groep 0: nul tot 10kg (10 maanden) 
Groep I: 9kg (9 maanden) tot 18kg (4 jaar) 
Groep II: t15kg (3 jaar) to 25kg (7 jaar) 
 
Het product kan alleen worden gebruikt in voertuigen uitgerust met 3-punts 
veiligheidsgordels die voldoen aan ECE-16 of gelijkwaardige norm. Nooit een 
2-punts veiligheidsgordel gebruiken.

De autostoel dient alleen gemonteerd te worden in combinatie met een heup-
gordel en diagonale veiligheidsgordel.

Onjuiste montage / Niet Geschikt

 

Juiste montage / Geschikt



4. Voertuigtoepassing3. Veiligheidsaanbevelingen

• (1). Lees de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens de 
autokinderstoel in gebruik te nemen . Onjuiste montage kan het leven van 
uw kind in gevaar brengen.

• (2). In geen geval mag de stoel worden gemonteerd op een passagierss-
toel uitgerust met een airbag. Dit kan erg gevaarlijk zijn.

• (3). Het is heel belangrijk dat de stoelgordel op de juiste wijze wordt  
geleid.

• (4). Geen ongeoorloofde aanpassingen of toevoegingen aan het product 
maken.

• (5). Gebruik de autokinderstoel nooit indien deze betrokken is geweest bij 
een ongeval, of als de autokinderstoel zeer versleten is. 

• (6). Laat uw kinderen nooit onbeheerd achter.
• (7). Onderdelen van de kinderautostoel kunnen warm worden in direct 

zonlicht. Dek de kinderautostoel af met een laken om dit te voorkomen. 
• (8). Zorg ervoor dat uw kind nooit met de gesp speelt omdat de gesp geen 

volledige kinderbeveiliging heeft.
• (9). Zorg ervoor dat andere passagiers, bagage en losse voorwerpen 

stevig vast zitten. 
• (10). De autokinderstoel nooit zonder hoes gebruiken. Er dienen alleen 

door de fabrikant goedgekeurde hoezen te worden gebruikt. 
• (11). De autokinderstoel dient beveiligd te zijn met de autostoelgordel 

wanneer deze niet in gebruik is. 
• (12). In geval van nood kan uw kind snel worden losgemaakt door de rode 

knop op de stoelgordelgesp in te drukken. 
• (13). Bewaar deze autokinderstoel op een veilige plaats wanneer deze 

niet in gebruik is. Geen zware voorwerpen op de autokinderstoel plaatsen. 
• (14). De meeste ongevallen gebeuren tijdens korte ritten, dus laat u niet 

verleiden de stoel niet te gebruiken eenvoudigweg omdat u niet ver reist. 
• (15). Zorg ervoor dat u de plastic zak ver buiten bereik van uw kind  

bewaart daar deze verstikkingsgevaar kan opleveren. 
• (16). Stel de autokinderstoel niet bloot aan bijtende stoffen. Gebruik een 

natte handdoek om de kunststof behuizing te reinigen wanneer deze vuil 
is in plaats van een reinigingsmiddel. 

• (17). Zorg ervoor dat de autokinderstoelgordel op de juiste is positie is 
ingesteld en de gordel niet kan worden gedraaid.

• (18). Het is heel belangrijk om heupgordels laag te leiden zodat het  
bekken stevig wordt aangedrukt.

• (19). Gebruik dit product niet tweedehands daar u de geschiedenis van 
het product niet kent. 

De autokinderstoel mag niet worden gemonteerd. 

Wees voorzichtig met de autokinderstoel te monteren. De stoel mag alleen 
worden gemonteerd als er een 3-puntsgorder aanwezig is. De stoel mag niet 
in het werkingsgebied van een airbag worden gemonteerd. 

Het is veilig de autokinderstoel te monteren. 

A-Hoofdsteun 
B-Rugleuning  
C-Schouderstukken 
D-Binnenkussen 
E-Schouderbandjes 
F-Gesptuigje 
G-Kruismat 
H-Instelknop tuigje  
I-Rode hendel

J-Instelbandje tuigje
K-Stoelbasis
L-Slot diagonale gordelgeleding voor Groep  0 
M-Hellende leuning
N-Schouderbandsleuven
O-Metalen juk
P-Hoofdsteun instellingsknop
Q-Gordelvergrendeling

6. Het gordelsysteem en de hoofdsteun afstellen voor uw 
kind 
6.1 Het gordelsysteem afstellen
Zorg ervoor dat het tuigje op dezelfde hoogte als de schouders van uw kind 
zitten.
Verplaats het schouderbandje anders op en neer tot de juiste sleuf.  
6.1.1 Maak de schouderbandjes los (E) uit het metalen juk (O).  
6.1.2 Druk beide schouderstukken en schouderbandjes los van het slot en 
bevestig deze in het slot dat overeenkomt met de lengte van de schouders van 
uw kind. Zorg ervoor dat de bandjes niet gedraaid zijn.  
6.1.3 Druk de 2 schouderbandjes terug in het metalen juk (O). 



6.2 Hoofdsteun afstellen
6.2.1 Ontgrendel de rode knop op de achterkant van de hoofdsteun in  
tegengestelde richting.  
6.2.2 Pas de hoogte van de hoofdsteun aan op de lengte van uw kinderen. 

 
6.2.3 Draai de hoofdsteun door de rode knop in tegengestelde richting te  
draaien.  
Let op! De rode knop kan alleen worden ingesteld op de rechthoekige sleuf aan 
het einde en de onderkant van de hoofdsteun.  

7. Uw autokinderstoel monteren voor Groep 0 (nul-10kg) 

7.1 Leuning van de stoel
7.1.1 Draai de achterleuning (M) van achteren naar voren.  
7.1.2 Pak de rode hendel (I) aan de voorkant autokinderstoel en druk de stoel 
in volledige ligstand. De stoel dient in volledige ligstand gezet te worden wan-
neer deze naar achter gericht is.  

7.2 Plaatsen van de autokinderstoel op passagiersstoel
Plaats de autokinderstoel op een passagiersstoel in achterwaartse richting. 

 

7.3 Diagonaal geleiden en de juiste positie van de heupgordel
7.3.1 Druk de heupgordel onder het binnenkussen.  
7.3.2 Ondertussen brengt u de diagonale gordel door de gordelgeleider (L) 
aan de achterzijde van de stoel.  

7.4 Vastsnoeren van de autokinderstoel
7.4.1 Controleer het geheel en zorg ervoor dat de gordel niet gedraaid is. 
Steek de metalen steker van de autogordel in de autostoelgesp totdat u “klik” 
hoort.  7.4.2 Maak de stoelgordel vast door in de richting van het stoel-
gordel rolsysteem te drukken.  
7.4.3 Druk de heupgordel en diagonale veiligheidsgordel stevig aan en beves-
tig de gordelvergrendeling (Q) tot aan het diagonale gedeelte van de stoelgor-
del. Zorg ervoor dat deze zo dicht mogelijk is bevestigd aan de stoelgordel-
gesp zonder dat deze elkaar raken.  

8 Uw kind in de autostoel bevestigen voor Groep 0 (nul-10kg) 

8.1 De schouderbandjes losmaken
Druk de instelknop van het tuigje (H) met één hand vast en druk ondertussen 
op de schouderbandjes (E) met de andere hand om deze los te maken.  

8.2 De gesp openen
Houd de twee gespbandjes met één hand vast terwijl de andere hand het 
hoofdgedeelte van de gesp vasthoudt en met de duim drukt u op de rode knop 
totdat de twee stekers uit de gesp springen.  

8.3 Uw kind in de autokinderstoel plaatsen
Plaats uw kind in de stoel en druk de schouderstukken op de schouders van 
het kind.  

8.4 De gesp vastmaken
Geleid de twee gespbandjes samen om deze in het gesptuigje te stoppen (F). 

 
Waarschuwing!
Zorg ervoor dat de twee gespbandjes op de juiste wijze worden samengedrukt 
en het tuigje niet is gedraaid. 

8.5 De bandjes van het tuigje stevig vastmaken
Druk het instellingsbandje van het tuigje (J) tot de schouderstukken (C) het 
borstgedeelte van uw kind aanraken.  

9.1 De kinderstoel in de rechtopstaande positie instellen
9.1.2 Pak de rode hendel (I) en duw de autostoel in rechtopstaande positie. 

 
9.1.3 Draai vervolgens de achterover hellende leuning van voor naar achter. 

 

9.2 De autokinderstoel op de passagiersstoel plaatsen
Plaats de autokinderstoel op passagiersstoel in voorwaartse richting.  

9.3 De diagonale en heupgordels correct geleiden
Steek de stoelgordel steker in de sleuf op de rugleuning en geleid deze door 
de achterkant van de stoel.  

9.4 De autokinderstoel stevig bevestigen
9.4.1 Controleer het geheel en zorg ervoor dat de gordel niet is gedraaid. 
Steek de autostoelgordel steker in de autostoelgesp totdat u een duidelijke 
“klik” hoort.  

9. Uw autokinderstoel monteren voor Groep I (9kg-18kg) 



9.4.2 Maak de stoelgordel strak door in de richting van het oprolmechanisme 
van de stoelgordel te drukken.  
9.4.3 Druk de heupgordel en diagonale veiligheidsgordel strak aan en bevestig 
de gordelvergrendeling (Q) tot het diagonale gedeelte van de stoelgordel. Zorg 
ervoor dat u deze zo dicht mogelijk op de stoelgordelgesp bevestigt zonder 
deze aan te raken.  

10. Uw kind in de autostoel bevestigen voor Groep I (9kg-18kg) 

10.1 De positie van de rugleuning instellen
Druk de rode hendel (I) in de gewenste positie. Controleer vervolgens of deze 
positie ingesteld en vergrendeld is om mogelijk gevaar te vermijden.  

10.2 De schouderbandjes losmaken
Druk op de instelknop van het tuigje (H) met één hand en druk ondertussen op 
de schouderbandjes (E) met de andere hand om deze los te maken.  

10.3 De gesp openen
Houd de twee gespbandjes met één hand vast terwijl de andere hand het 
hoofdgedeelte van de gesp vasthoudt en met de duim drukt u op de rode knop 
totdat de twee stekers uit de gesp springen.  

10.4 Uw kind in de autokinderstoel plaatsen
Plaats uw kind in de stoel en druk de schouderstukken op de schouders van 
de kind.  

10.5 De gesp vastmaken
Geleid de twee gespbandjes samen om deze in het gesptuigje te stoppen (F). 

 
Waarschuwing!
Zorg ervoor dat de twee gespbandjes op de juiste wijze worden samengedrukt 
en het tuigje niet is gedraaid. 

10.6 De tuigbandjes vastmaken
Druk het tuigje instellingsbandje (J) tot de schouderstukken (C) het  
borstgedeelte van uw kind raken.  

11.1 Verwijderen van de veiligheidsgordel
11.1.1 Losser maken van de schouderbanden zoals aangegeven in 10.2
11.1.2 Ontkoppel de schouderband (E) van de metalen plaat (O). 
11.1.3 Verwijder de veiligheidsgordel uit de schouderband 
11.1.4 Verwijder de schouderbanden uit de zitting  33)
11.1.4 Open de clip zoals aangegeven in 8.2
11.1.5 Verwijder het binnen kussen uit de zitting  34)
11.1.6 Verwijder beide clips uit de schouderbanden.  35)
11.1.7 Plaats de autostoel in ligstand
Schuif de metalen plaat die gebruikt word om de veiligheidsgordel aan de 
schelp van de autostoel te bevestigen omhoog door de vergrendeling heen.
11.1.8 Verwijder de veiligheidssluiting en de heupgordel uit de stoel
Let op: Klik de veiligheidsgordel weer in elkaar naar het verwijderen om te 
voorkomen dat er onderdelen kwijt worden geraakt
11.1.9 Maak al het klittenband los en verwijder de hoes.
11.1.10 Plaats beide schouderbanden door het gordelslot op de achter leuning 
en begeleid de einden door de metalen plaat (E) aan de achterzijde van de 
rugleuning. Druk vervolgens op de knop die is bestemd om de gordel op te 
spannen.(H) Zet vervolgend de gordel op spanning 
11.1.11 Leg het band(J) dat bestemd is voor het opspannen van de gordel plat 
op de zitting, plaats vervolgend de hoes over de autostoel. 
11.1.12 Klik de rode sluiting OFF op de schouderbanden aan de achterzijde 
van de rugleuning.  42)

11.2 De positie van de rugleuning instellen
Druk de rode hendel (I) in de gewenste positie. Contoleer vervolgens of de 
positie vergrendeld is om mogelijk gevaar te vermijden. 

11.3 Uw kind in de autokinderstoel plaatsen
Uw kind in de stoel plaatsen.  

11.4 De diagonale gordel en heupgordel op de juiste wijze geleiden
Geleid de diagonale gordel door de gordelgeleider op de hoofdsteun en de 
heupgordel voor de buik van de kinderen.   

11.5 Bevestig de metalen steker in de autogordelgesp.  
Controleer dit en zorg ervoor dat de gordel niet is gedraaid. Steek de metalen 
steker van de autogordel in de autostoelgesp totdat u een duidelijke “klik” 
hoort.  

11. Uw autokinderstoel monteren en uw kind bevestigen voor 
Groep II (15kg-25kg) 



12. De hoes verwijderen

12.1 Verwijder de schouderstukken, de kruismat en het gesptuigje volgens de 
stappen in 11.1. Nadat u dit gedaan hebt, haalt u het binnenkussen uit de stoel.
12.2 Verwijder het hoofdkussen door de rand van het hoofdkussen vast te houd-
en.  

12.3 De hoofdhoes verwijderen
12.3.1 Maak alle knopen of klittenband los waarmee de hoes aan de stoel is 
bevestigd.  
12.3.2 Nu kan de hoofdhoes gemakkelijk van de stoel worden gehaald.  

13. De hoes reinigen

Deze autokinderstoel dient te worden gebruikt met stoelhoes daar de stoel-
hoes een integraal deel vormt van de autokinderstoel. De stoelhoes speelt 
een belangrijke rol in het verzekeren dat het systeem goed functioneert. Zorg 
ervoor dat alleen door de fabrikant goedgekeurde vervangingshoezen worden 
gebruikt. 

Dagelijkse reiniging- en verzorgingsinstructie voor de hoes
 * Was de hoes met de hand in warm of koud of water. 
 * Niet in de droogtrommel drogen. Het is aanbevolen een handdoek te  
   gebruiken om water te absorberen en de hoes hangend te laten drogen. 

Opmerking:
 * Geen chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken. 
 * Niet in de wasmachine wassen, niet in de droogtrommel drogen. 

Op de hand 
wassen

Niet bleken Niet strijken Niet in de 
droogtrom-
mel drogen

Zachtjes 
wrijven

Hangend
drogen


