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Gebruikershandleiding 
 

 

 

 

 

MamaLoes Ding Twist 360° 0-36kg 

Autostoel YB104A 
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1. Belangrijk bericht voor gebruik 

Volg tijdens het gebruik van deze autostoel onderstaande melding en waarschuwing 
op, en bewaar deze handleiding gedurende de levensduur van deze autostoel. 
 
★We raden aan om deze autostoel op de achterbank van uw auto te plaatsen, omdat 
dit veiliger is. 
★Neem het kind nooit uit de autostoel wanneer het voertuig in beweging is. 
★Het is uitermate gevaarlijk om andere dragende contactpunten te gebruiken dan de 
contactpunten die in de instructies worden beschreven en op het 
kinderbeveiligingssysteem worden aangeduid. 
★Zorg ervoor dat alle riemen waarmee het beveiligingssysteem aan het voertuig 
vastzit stevig zijn vastgemaakt. Ook moeten alle riemen die het kind op zijn of haar 
plaats houden, worden aangepast aan het lichaam van het kind. Let er bovendien op 
dat de riemen niet gedraaid zijn. 
★Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de heupgordel laag wordt gedragen, zodat 
het bekken stevig vastzit. 
★De onbuigzame delen en plastic onderdelen van het kinderbeveiligingssysteem 
moeten zo worden geplaatst dat ze tijdens het dagelijks gebruik van de auto niet klem 
komen te zitten tussen een beweegbare stoel of autodeur. 
★Controleer voordat u gaat rijden nogmaals of het kinderzitje goed is geplaatst. 
★Zorg ervoor dat u alle instructies in deze handleiding en de aanwijzingen omtrent 
kinderzitjes in de handleiding van uw auto zorgvuldig doorleest en begrijpt. Plaats en 
gebruik het kinderveiligheidszitje zoals in de handleiding staat beschreven. Als u dit 
niet doet, kan het kind daarvan ernstig of dodelijk letsel ondervinden. Bewaar de 
handleiding bij het kinderveiligheidszitje voor toekomstig gebruik. 
★Deze autostoel is alleen bedoeld voor gebruik in een voertuig en voor plaatsing op 
een achterbank met een driepuntsgordel en Isofix-bevestigingspunten. 
★ U mag op geen enkele manier het kinderveiligheidszitje aanpassen of proberen 
aan te passen. Het is gevaarlijk om aanpassingen of toevoegingen in het zitje aan te 
brengen zonder dat deze beschreven staan in de handleiding. Ook het 
niet-nauwkeurig opvolgen van de installeringsinstructies brengt gevaar met zich mee. 
★Het kinderbeveiligingssysteem mag niet zonder de hoes worden gebruikt; de 
stoelbekleding mag alleen worden vervangen door bekleding die door de fabrikant 
wordt aanbevolen. 
★Het kinderbeveiligingssysteem moet worden vervangen als het tijdens een ongeval 
aan een zware belasting is blootgesteld. 
★Plaats deze autostoel niet op een stoel met een frontale airbag. 
★Als u het kinderzitje niet gebruikt, bevestig het dan aan de autostoel. 
★Zorg ervoor dat bagage of andere voorwerpen veilig zijn opgeborgen, zodat ze bij 
een aanrijding geen letsel kunnen veroorzaken. 
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★Zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht in hun kinderbeveiligingssysteem 
worden achtergelaten. 
★Lees voor het gebruik van het kinderbeveiligingssysteem met Isofix het handboek 
van de autofabrikant door.  
★BELANGRIJK - Richt het zitje niet naar voren, tenzij het kind meer dan 9 kilo weegt. 
 

2. Gebruik in het voertuig 

 

Plaats dit kinderzitje niet op een stoel met een actieve frontale airbag. 

 

(a) Autogordel – Diagonale gordel 

(b) Autogordel – Schootgordel 

(c) Isofix-bevestigingspunten 

(?1) Autostoel aan de voorkant met frontale airbag, kinderzitje kan niet op deze plek worden 

geplaatst. 
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(?2) Kinderzitje kan alleen worden geplaatst op een plek met een driepuntsgordel en 

Isofix-bevestigingspunten. 

 

3. Voorbereiden op installering 

①.De schouderriemhoogte van het harnas controleren (voor 0+/I-gebruik) 
De hoogte van de harnasriemen kan worden aangepast, de bovenkant van de 
harnasriemen moet iets hoger zijn dan de schouders van het kind, zodat het 
autokinderzitje tijdens een ongeval een effectieve bescherming kan bieden. 
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②.De gesp vergrendelen 
Breng de linker- en rechterhaak van de gesp samen en steek de gesloten haken samen in 
de gesp. De gesp is vergrendeld wanneer u 'klik' hoort. Let op: de gesp kan alleen worden 
vergrendeld als de twee haken met elkaar verbonden zijn. 

   

③.De gesp openen 

Open de gesp door op de rode knop op de gesp te drukken.  

 
 
④. De lengte van de schouderriem aanpassen 
De schouderriem strakker maken 

Houd met één hand de autostoel vast en verstel de riem met de andere hand. 
 
De schouderriem losser maken 
Druk met één hand op de snelinstellingshendel en gebruik de andere hand om aan de 
schouderriemen te trekken. 
 

 

 

⑤. De hoogte van de hoofdsteun aanpassen 

Maak de harnasriemen los: Druk met één hand op de snelinstellingshendel en trek daarna 

met de andere hand het schouderriemharnas naar voren (zoals aangegeven met de pijl) 

om dit los te maken. 

Houd met één hand de stoelbasis vast, houd daarna de hendelring van de hoofdsteun 

vast en trek de hoofdsteun naar de gewenste hoogte. 
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4. Installering voor 0+-groep, naar achteren gericht. (voor kinderen met een 
gewicht van 0-13 kg) 
①.Plaats de autostoel op de autostoel, draai het stoeltje 180 graden naar achteren en zet 
het in de meest liggende positie. Richt 2 FIX-connectoren op de 
Isofix-bevestigingspunten van de autostoel, verbind ze met elkaar door ze ineen 
te drukken, totdat u ‘klik’ hoort.  

          

 

②.Druk de autostoel zo dicht mogelijk tegen de rugleuning van het voertuig aan. 
Controleer de FIX-ontgrendelingsknop en zorg ervoor dat het indicatielampje 
groen is. 
 

③.Trek aan de autogordel, laat de gordel diagonaal door de riemgeleider op de 
rugleuning gaan en haal de schootriem onder het binnenkussen door, en sluit de gesp. 
Trek daarna de gordel plat en strak, en voltooi de installering. Open het harnassysteem, 
plaats het kind in het autostoeltje en vergrendel de gesp van het harnas. 

         

 

5. Installering voor I-groep, naar voren gericht. (voor kinderen met een gewicht 
van 9-18 kg) 
①.Plaats het kinderzitje naar voren gericht op de autostoel en zet de zitting in een 
rechtopstaande positie. Richt 2 FIX-connectoren op de Isofix-bevestigingspunten van de 
autostoel, verbind ze met elkaar door ze ineen te drukken, totdat u ‘klik’ hoort. 

     

 

②.Druk het kinderzitje zo dicht mogelijk tegen de rugleuning van de autostoel aan. 
Controleer de FIX-ontgrendelingsknop en zorg ervoor dat het indicatielampje groen is. 
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③.Trek de autogordel uit, schuif de diagonale riem onder de hoofdsteun door, haal de 
schootriem onder het binnenkussen door, en maak de gesp vast. Trek daarna de gordel 
plat en strak, en voltooi de installering. Plaats het kind in het autostoeltje en vergrendel de 
gesp van het harnas. 

  

 

6. Installering voor II- en III-groep, naar voren gericht. (voor kinderen met een 
gewicht van 15-36 kg) 
①. Maak het harnassysteem los: druk op de harnasafstelhendel en trek het 
schouderriemharnas met de andere hand naar voren om dit los te maken. Ontkoppel de 
metalen harnasspan aan de achterkant van het kinderzitje en maak vervolgens de 
verbinding van de schouderbanden los. 

 

②.Trek de riem en schouderbanden uit de gleuven van de schouderriem. Rol de basis 
van het autostoeltje om en verwijder de E-vormige gesp uit de lus; neem de riem af en 
bewaar deze goed; u kunt deze in de toekomst nodig hebben. 

 
 
③. Plaats het autokinderzitje op de autostoel in voorwaartse richting en zet het zitgedeelte 
in een rechtopstaande positie. Richt 2 FIX-connectoren op de Isofix-bevestigingspunten 
van de autostoel, verbind ze met elkaar door ze ineen te drukken, totdat u ‘klik’ hoort. Druk 
het kinderzitje zo dicht mogelijk tegen de rugleuning van de autostoel aan. Controleer de 
FIX-ontgrendelingsknop en zorg ervoor dat het indicatielampje groen is. Nadat het kind in 
het autostoeltje zit, trekt u de autogordel uit, schuift u de diagonale gordel onder de 
hoofdsteun door, haalt u de schootriem door de riemgeleidersleuf op de basis, en gespt u 
deze vast. Trek de riem plat en strak. 
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7. Onderhoud 

 

Wasvoorschrift: 

De hoes kan in de wasmachine worden gewassen; gebruik daarbij warm water en een 

neutraal wasmiddel. 

Let op: uit veiligheidsoverwegingen mogen de riemen en het schouderstuk niet worden 

verwijderd en worden gewassen; mochten deze vuil zijn, gebruik dan alleen warm water 

of een neutraal wasmiddel om ze schoon te maken en droog ze op natuurlijke wijze, of 

neem contact op met het agentschap om ze te vervangen. 

 

 

 

 

OPMERKING 

 

Dit kinderbeveiligingssysteem is geclassificeerd als "(Beperkt/ Semi-universeel) en is 

geschikt voor bevestiging in de volgende stoelposities van de auto: 

AUTO VOORKANT ACHTERKANT 

(Model) 

Buitenzijde Midden 

Ja  Ja         Nee 

 
De stoelposities in andere auto's kunnen ook geschikt zijn voor dit 
kinderbeveiligingssysteem. Raadpleeg de informatiedocumenten of de website van de 
verkoper voor een lijst met geschikte automodellen. U kunt in geval van twijfel op elk 
gewenst moment contact opnemen met de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem of 
de verkoper. 

 

 

 

 


