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.

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!

1

2

3

A

4

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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Versie 8/25-02-2019

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, huis 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 wandelstok of rolstoel 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

Installation instructions

B&S Car restraint system

Parts B&S Car restrain system
Basic belt

Mounting set fixed seat (H-fixation)
(required for assembly to complete "fixed" seat)

7-puns restraint vest

Belt to prevent floating of the basic belt
(required for assembly to complete "fixed" seat)

Set extra connecting straps

Emergency safety belt cutter
(version may differ due to varying offer)

Safety closure with pin lock

Lockable side release buckle

Legislation and safety
With regard to the transportation of children we advise you to consult the applicable laws and regulations.
When using the B&S Car restraint system, the use of the regular 3-point safety belt is mandatory.
The use of the B&S Car restraint system is at all times at your own risk.
Only lock the lockable side release buckles if this is really necessary.
We advise (especially when used by third parties) to coordinate with all parties involved that
a person is being transported with a B&S Car restraint system.
We strongly recommend fitting the supplied safety belt cutter in the car/taxi(bus).

Lockable side release buckles
Tighten lock buckles only when absolutely necessary! Please try after some time if it is possible
to release some or all of the seven buckles.

Safety closure with pin locks
Is the B&S Car restraint system provided with safety closure with pin locks? Make sure the
supplied pen is within reach of the driver and/or attendant!

CE-marking
Hereby we declare that the B&S Car restraint system conforms with the equivalent rules of
the medical product and the guideline 93/42EEG.

Maintenance
The B&S Car restraint system can be cleaned with a lightdamp cloth. Do not use aggressive
cleaning products and do not wash them in the washing machine!

Use in combination with booster seat
The B&S Car restraint system can be used in combination with a booster seat. This must be a booster
seat without a backrest. It is, of course, important that you keep the restraint vest at the correct height.
An extra point of attention is the 7th point, the belt that goes between the legs. This must pass behind
the booster seat!

Optional cover safety belt
When a person in the car independently opens the buckle of the mandatory 3-point seat belt, a
dangerous situation will arise. Prevent this with a cover for the insert point.

Points for attention correct adjustment
It is important that the restraint system is set correctly. Make sure the connecting straps between the
restraining vest and basic belt are adjusted to the correct length, not too loose and certainly not too tight.
The restraint system must be comfortable for the person sitting in it.
Always use the standard safety
belt for safe and legally permitted
transportation!
Pass the shoulder straps through
the correct passage.

Make sure the reatraint vest
is not mounted too high.

Mounting points at the level of the
armpit are located at the armpit.

Mounting points at the hip are
located at the hip.
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Installation standard seat
Place the basic belt over the backrest of the car seat/rear seat (1). If necessary fold down the rear seat
temporarily. The basic belt is inserted between the seat and backrest (3) and through the pins of the
headrest (2). If the restraint system is used for taller children, the basic belt is installed across the headrest.
Tighten the two securing belts (A). The two safety closures are on the rear side of the backrest (2).
Fix the restraining vest to the basic belt using the seven plastic side release buckles/safety closures with
pin locks. Adjust the length of the connecting straps to the measurements of the passenger. When set
to the correct size, make sure to secure the straps so that they do not slip (4).
Finally always use the standard safety belt for safe and legally permitted
transportation of the passenger in the car!
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Installation complete ‘fixed’ seat
Place the basic belt over the backrest and the belts over the seat of the car seat/rear seat (5).
The included ‘mounting set fixed seat’ is tighten on the belts which are over the seat (5/8/A). The
connecting straps (8/B) are placed between the seat legs. The belts are fixed at the rear site of the
backrest to the receiving part of the safety closure (6/C). If possible the basic belt can be placed
through the pins of the headrest (6).
The included ‘belt to prevent floating’ (6/7/D) needs to be fixed at the sit angle around the seat. This
prevents ‘floating’ of the basic belt above the seat.
NB. The seventh point is behind this ‘belt to prevent floating’ (7/E). Then over/under the seat to the closure
at the rear of the backrest (6/F).
Fix the restraining vest to the basic belt using the seven plastic side release buckles/safety closures with
pin locks. Adjust the length of the connecting straps to the measurements of the passenger. When set
to the correct size, make sure to secure the straps so that they do not slip (9).
Finally always use the standard safety belt for safe and legally permitted
transportation of the passenger in the car!
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Version 8/25-02-2021

More than 40 years
unlimited freedom…
B&S is a well established company, specialised to increase and maintain the
autonomous of disabled people by giving them their mobility. The current market
position of B&S arose due enormous expertise of car adaptions and development
of rehab products like custom made wheelchairs and seats. Our individual approach
and advice is the fundament to create the best fit between product and user.
That’s why development is our core business, because everyone is unique.

Our one-stop shop point of view allows to reach your goal of being unlimited in
mobility and self support. B&S is importer, dealer and manufacturer of the best
rehab products available. From cane or wheelchair till a completely adapted
car, B&S will give you ‘Unlimited freedom’.

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

