
Autostoel Luca A23+
Autostoel voor kinderen met ISOFIX: 
15-36 kg (3-12 jaar oud)
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5.1  A23 Luca Groep II III (15-36 kg)
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7. Belangrijkste Technische Productgegevens....

Ja Nee

WAGEN

Model Ja

VOORAAN
Buitenzijde Midden

ACHTERAANBELANGRIJK: 

Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar 
ze voor toekomstig gebruik. 

Indien deze instructies niet opgevolgd worden, kan dit de 
veiligheid van het kind ernstig in gevaar brengen. 
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       Geïnstalleerd in voorwaarts gerichte positie 
       met ISOFIX en veiligheidsgordel.................

      Geïnstalleerd in voorwaarts gerichte positie 
      met ISOFIX en veiligheidsgordel..................

Ook zittingen van andere wagens kunnen geschikt 
zijn voor deze autostoel. Raadpleeg bij twijfel ofwel 
de fabrikant of de verkoper ervan. Enkel geschikt 
indien de goedgekeurde voertuigen uitgerust zijn met 
een 3-puntsgordel met oprolmechanisme en 
ISOFIX-verankeringspunten, die goedgekeurd zijn 
onder UN/ECE Reglementering Nr. 16 of andere 
gelijkwaardige normen. 

AUTOSTOELTJE VOOR KINDEREN MET ISOFIX 
GROEP II III
Dit autostoeltje voor kinderen wordt gerangschikt 
onder voor “Semi-universeel” gebruik en is geschikt 
om bevestigd te worden op de zittingen van de 
volgende wagens: 



3.Armsteun

7.Aanpassingssysteem hoogte 
   hoofdsteun

2.Onderdelen

 1.Hoofdsteun

2.Gordelgeleider

4.Gordelgeleider
4.Gordelgeleider

5.Basis 6.Rood sikkelvormig haakje

8.ISOFIX-knop
9.ISOFIX-vergrendelarmen

3.Waarschuwing

ISOFIX-
bevestigingspunt

ISOFIX-inbrenggeleider 
(negeer dit als u geen 
ISOFIX-inbrenggeleider 
heeft)

1. Zorg ervoor dat alle gordels waarmee het stoeltje 
bevestigd is in het voertuig goed vast zitten. Alle 
gordels waarmee het kind vast zit dienen goed aan 
te sluiten bij zijn lichaam. Zorg ervoor dat ze niet 
gedraaid zitten. 

2. Zorg ervoor dat het heupbandje laag gedragen 
wordt, zodat het bekken goed vast zit, om te 
voorkomen dat het kind uit het autostoeltje valt. 

3. Zorg ervoor dat het autostoeltje vervangen wordt 
wanneer het onderworpen werd aan een hevige 
impact in een ongeval. 

4. NIET gebruiken op zijwaarts of achterwaarts 
gerichte zittingen in het voertuig. Gebruik het 
autostoeltje enkel op voorwaarts gerichte zittingen.
 
5. Zorg ervoor dat harde voorwerpen en plastic 
onderdelen van een autostoeltje zo geplaatst en 
geïnstalleerd zijn dat ze bij alledaags gebruik van het 
voertuig niet vast komen te zitten in bijvoorbeeld een 
beweegbare zitting of deur van het voertuig. 

6. Breng GEEN wijzigingen aan en voeg NIETS aan 
het autostoeltje toe zonder de goedkeuring van de 
typegoedkeuringsinstantie; het is gevaarlijk om de 
installatie-instructies die gegeven worden door de 
fabrikant van het autostoeltje niet nauwgezet op te 
volgen. 

7. HEET! Houd het stoeltje uit zonlicht tenzij het 
bedekt is met textiel, aangezien het te heet kan 
worden voor de huid van het kind. 

8. Laat je kind NIET zonder toezicht achter in het 
stoeltje, zelfs niet voor korte tijd. 

9. Laat je kind NIET gedurende langere tijd in dit zitje 
zitten. 

10. Zorg ervoor dat bagage of andere voorwerpen in 
de auto die letsels kunnen veroorzaken bij een 
aanrijding stevig bevestigd zijn. 

11. A) Gebruik het autostoeltje NIET zonder de 
bekleding. 
      B) Vervang de bekleding van het stoeltje NIET 
door een andere dan degene die aanbevolen wordt 
door de fabrikant, aangezien de bekleding integraal 
deel uitmaakt van de prestaties van het 
veiligheidssysteem. 

12. Gebruik het autostoeltje NIET indien de positie 
van de gesp van de veiligheidsgordel voor 
volwassenen geen goede stand heeft ten opzichte 
van de lastdragende contactpunten op het 
autostoeltje voor kinderen. Neem contact op met de 
fabrikant indien je twijfels zou hebben over dit punt. 

13. Gebruik geen andere lastdragende 
contactpunten dan degene die beschreven staan in 
de instructies en die aangeduid staan op het 
kinderstoeltje. Neem contact op met de fabrikant in 
geval van twijfel over dit punt. 

14. Gebruik GEEN tweedehands autostoeltje of 
autostoeltje waarvan je de voorgeschiedenis niet 
kent. 

15. Lees a.u.b. de gebruikshandleiding van de 
wagen voordat je dit autostoeltje installeert. 
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Groep

5.1

5.2

II III
(15-36 kg)

3-puntsgordel
+ ISOFIX-
verbinding

3-punts 
autogordel

3-punts 
autogordel

3-puntsgordel
+ ISOFIX-
verbinding

Veiligheidsgordel wagen – diagonale gordel

Veiligheidsgordel wagen – heupgordel

ISOFIX-bevestigingspunten

Correct/Juist Fout/Onjuist

Installatiemethode

4.2 De stoffen bekleding verwijderen

4.3 De hoofdsteun aanpassen

4.Gebruikswijze autostoel
4.1 Installatieplaats

Bij gebruik in de semi-universele categorie (Groep II 
III), is het kinderveiligheidssysteem geschikt voor 
gordelmodellen uitgerust met het 
driepunts-oprolsysteem, die goedgekeurd zijn 
volgens de vereisten van ECE R16. Het is niet 
geschikt voor automodellen die enkel uitgerust zijn 
met 2-puntsgordels. Het mag enkel gebruikt worden 
nadat de ISOFIX geïnstalleerd is. 

Wanneer de zitting vooraan uitgerust is 
met een actieve airbag, mag het zitje niet 
op deze plaats geïnstalleerd worden. 

Installatie op deze plek enkel met een 
3-puntsgordel en 
ISOFIX-bevestigingspunten.

Kind 
installatie

Hoofdstuk 
gebruikshandleiding

III (22-36 kg)
Verhoogkussen

A) Hoofdsteun
1. Plaats de hoofdsteun voor het kind in de hoogste 
positie. 
2. Verwijder eerst de bekleding van de gordelhouder 
van de hoofdsteun, verwijder dan de bekleding van 
de hoofdsteun. 
B) Verwijder de bekleding van de rugleuning en 
basis. 

Trek gelijktijdig aan het aanpassingssysteem van de 
hoofdsteun en de hoofdsteun zelf, kies de juiste 
hoogte voor de hoofdsteun en stel de geschikte 
positie voor uw kind in door het aanpassingssysteem 
los te laten.

Aanpassingssysteem 
voor de hoogte van 
hoofdsteun

Pas de hoofdsteun aan naar de geschikte 
positie zodat er nog een vinger afstand 
tussen de schouder van het kind en de 
onderzijde van de hoofdsteun zit. 
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Een

Twee

Drie

Vier

4.4 De Rugleuning en Basis installeren 5. Installatie

4.6 De armleuning aanpassen

ISOFIX-inbrenggeleider
4.5 De rugleuning en basis verwijderen
Voer de stappen van 4.4 uit in omgekeerde 
volgorde. 

5.1 A23+ Luca plus Groep II III (15-36 kg)

KLIK

1. Leg de rugleuning en de basis plat. 
2. Plaats de haakjes van de rugleuning in de 
groef van de basis. 
3. Druk goed, zorg ervoor dat beide haakjes goed 
ingebracht zijn. 
4. Draai de rugleuning in een verticale positie. 

1. Breng de armleuning omhoog in een hoek van 
90 graden 
2. Plaats de baby in het zitje
3. Plaats de armleuning plat

Plaats het autostoeltje voorwaarts gericht op de 
zitting van het voertuig (met de rijrichting mee). 
Plaats de ISOFIX-inbrenggeleider in de twee 
ISOFIX-bevestigingspunten van jouw voertuig. 
Negeer deze stap als je geen 
ISOFIX-inbrenggeleiders hebt. 

OPMERKING: De ISOFIX-bevestigingspunten 
zitten tussen het oppervlak en de rugleuning van 
de autozitting. 

Druk op de ISOFIX-knop om de twee 
vergrendelarmen uit de bodem van de basis te 
trekken. Trek de vergrendelarm over en weer tot 
je een hoorbare KLIK hoort die aangeeft dat ze 
goed bevestigd zijn en tot aan beide kanten van 
de vergrendelarmen de knop groen wordt om aan 
te geven dat alles veilig is. 

Verbonden 
haakje

 Groef

Twee

Een

Drie
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A

B

Afbeelding a

KLIK

5.2 A23 Luca Groep III (22-36 kg)

KLIK

Stap 1: Trek de gordel uit de gordelhouder. Breng 
de diagonale gordel door de gordelgeleider (1) aan 
dezelfde zijde. Breng de heupgordel door de 
gordelgeleider aan dezelfde kant (3). Breng de 
diagonale gordel en de heupgordel dan samen 
door de gordelgeleider aan de andere kant (3). 
OPMERKING: Houd de diagonale gordel in de 
schouderpositie, tussen de buitenzijde van de nek 
en schouder (midden van punt A en punt B). (zie 
afbeelding a)

Stap 2: Plaats de gesp van de gordel in de sluiting 
van de wagen, dit maakt een KLIKgeluid. Volg de 
richting van de pijl om de gordel aan te spannen, 
plaats de overbodige gordel in de stoffen 
bekleding. Schud even met het autostoeltje om 
zeker te zijn dat het goed bevestigd is. 
LET OP: Het diagonale deel van de gordel moet 
diagonaal achterwaarts lopen. Je  kunt de positie 
van de gordel aanpassen met de aanpasbare 
gordelklemmen van de wagen aan beide zijden. 

Geïnstalleerd in voorwaarts gerichte positie met 
ISOFIX-VERBINDINGSSTUK en veiligheidsgordel

Als u de rugleuning niet wenst te gebruiken, dan 
kan deze verwijderd worden (zie 4.4 en 4.5) om 
enkel het basis verhoogkussen te gebruiken. 

Gebruik het autostoeltje enkel op voorwaarts 
gerichte zittingen in de wagen. Volgens 
ongevallenstatistieken zijn kinderen ook veiliger 
wanneer ze correct vastgemaakt zijn in zitjes 
achteraan dan vooraan. 

Stap 1: Plaats de ISOFIX-inbrenggeleider in de 
twee ISOFIX-verbindingspunten van uw voertuig. 
Negeer deze stap als u geen 
ISOFIX-inbrenggeleiders heeft. 

Zorg ervoor dat de heupgordel zo laag 
mogelijk zit. Zorg ervoor dat hij op het bekken 
en niet op de buik zit. 

Stap 2: Druk op de ISOFIX-knop om de 
ISOFIX-vergrendelarmen eruit te trekken. 
Neem het autostoeltje vast met beide handen 
en schuif de twee vergrendelarmen stevig in 
de inbrenggeleiders tot de vergrendelarmen 
met een klikgeluid vastklikken aan beide 
zijden. De groene veiligheidsknop moet nu 
aan beide zijden zichtbaar zijn. 

Druk goed tegen het verhoogzitje zodat het 
goed aansluit. 

ISOFIX-
inbrenggeleider
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KLIK

A

B

6. Onderhoud en SchoonmakenStap 3: Trek de gordel uit de gordelhouder. Breng 
de heupgordel door de gordelgeleider aan dezelfde 
kant (2). Breng de diagonale gordel en de 
heupgordel dan samen door de gordelgeleider aan 
de andere kant (2). (OPMERKING: De diagonale 
gordel zit boven de armleuning, de heupgordel 
onder de armleuning). Plaats ten slotte de gesp van 
de gordel in de sluiting van de wagen, dit maakt een 
KLIKgeluid. 

Stap 4: Plaats de diagonale gordel in de rode 
sikkelvormige haak, zorg ervoor dat de diagonale 
gordel over het schouderbeen van uw kind loopt en 
niet voor zijn of haar nek. 

OPMERKING 1: Houd de diagonale gordel in de 
schouderpositie, tussen de buitenzijde van de nek 
en schouder (midden van punt A en punt B). (zie 
afbeelding a)

Zorg ervoor dat de heupgordel zo laag 
mogelijk zit. Zorg ervoor dat hij op het 
bekken en niet op de buik zit. 

OPMERKING 2: Het diagonale deel van de gordel 
moet diagonaal achterwaarts lopen. U kunt de 
positie van de gordel aanpassen met de 
aanpasbare gordelklemmen van de wagen aan 
beide zijden.

Controleer het autostoeltje af en toe op slijtage of 
beschadigde onderdelen. Vervang het 
autostoeltje indien er onderdelen beschadigd zijn. 
Houd het stoeltje schoon. Gebruik geen 
smeermiddelen (olie …) voor de onderdelen van 
het autostoeltje. 
Houd het product schoon en plaats het niet 
gedurende een langere tijd in direct zonlicht. Zo 
verleng je de levensduur van het product. 
Verwijderbare bekledingen in textiel en 
afwerkingen kunnen schoongemaakt worden met 
warm water en een huishoudelijke zeep of een 
milde detergent. Laat volledig drogen, bij 
voorkeur weg van direct zonlicht.
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NIET BLEKEN

NIET IN DE DROOGTROMMEL

NIET STRIJKEN

PLAT DROGEN IN DE 
SCHADUW

7.Belangrijkste Technische Gegevens 
DE SCHELP SCHOONMAKEN
Schoonmaken met een spons met warm water en een 
milde zeep; gebruik geen andere schoonmaakmiddelen. 

OPSLAG
Opslaan op een veilige, droge plaats en weg van hitte 
en direct zonlicht. Plaats geen zware voorwerpen 
bovenop het stoeltje. 

WASSEN OP 
MAXIMUM 30°C

GEEN DROOGKUIS 
OF ANDERE 
CHEMISCHE REINIGING

Lengte: 500 mm
Breedte: 435 mm
Hoogte: 650 mm

DU Instructie DU Instructie

DU


