
1

Recaro Reha kinderstoelen
voor bijzondere kinderen
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Hoogste veiligheid met speciale stoelen 
voor bijzondere kinderen

Recaro Monza Nova 2 Reha
• 15 tot 50 kg lichaamsgewicht

• voor grote kinderen

• zeer licht

Recaro Sport Reha
• 9 tot 36 kg lichaamsgewicht

• meegroeiend

• met ruststand

Recaro Expert plus Reha
• 9 tot 22 kg lichaamsgewicht

• voor kleine kinderen

• met gepatenteerde snelbevestiging

BCS is importeur van Recaro voor Nederland en België. Vanuit onze locatie in Opmeer verzenden wij 
dagelijks onze producten naar afnemers in beide landen. Speciaal voor de revalidatiesector heeft Recaro 
in samenwerking met Thomashilfen een programma samengesteld voor kinderen met een beperking. 
Bijgaande brochure geeft een duidelijk beeld van de mogelijkheden en opties van de verschillende stoelen. 
Middels deze brochure is het de adviseurs van revalidatiebedrijven mogelijk om geschikt advies uit te 
 brengen aan de potentiële afnemer. 

We hebben geprobeerd in deze brochure zo compleet mogelijk te zijn voor wat betreft opties en 
 mogelijkheden. Mocht u desondanks vragen of opmerkingen hebben neem dan gerust contact met  
ons op. Wij helpen u graag!

BCS Europe
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Bijzonder lichte Recaro kinderstoel
met hoge veiligheidsstandaard

15 - 50 kg
lichaamsgewicht

internationaal
getest volgens
US-Norm
FMVSS 213

+

Kinderstoel Recaro Monza Nova Reha 2

Kinderstoel Recaro Monza Nova 2 Reha

Functies

Accessoires

•  Zeer veilig, ook internationaal (incl. USA) succesvol getest

•  Omvangrijke accessoireslijst

•  Met draaiplateau voor makkelijk in en uit tillen

•  5-puntsgordel, ook voor grote kinderen

•  Minder warm door optimale luchtcirculatie (ACS)

•  Standaard voorzien van extra beschermingspelotten en abductieklos

•  Volgens laatste ECE normen

11-voudige
hoogteverstelling

Draaiplateau met seatfix- 
adapter en steunvoet 
(detail: stabilisatiebeugel)

Opblaasbare ondersteuning 
voor de nek

Wigkussen onder of in de 
stoel voor een grotere zithoek

Recaro Sound systeem:
Luidsprekers met aansluiting 
voor een MP3 speler 

Zitvlakverlenging

Seatfix voor extra stabiliteit 
en veiligheid

Tafel

Producten en accessoires Art.-nr.
Recaro Monza Nova 2 Reha 800
Recaro Monza Nova 2 Reha  Seatfix (met isofix) 801
Voetensteun, lang*(diepte 18 cm) (inklapbaar en hoekverstelling) 805
Voetensteun, kort* (diepte 12 cm) (inklapbaar en hoekverstelling) 806
Draaiplateau met voetensteunadapter** 820
  Optionele extra’s voor draaiplateau
   Seatfixadapter (voor het draaiplateau) 818
   Stabilisatiebeugel, achter (voor het draaiplateau) 819
   Steunvoet, voor (voor het draaiplateau) 817
Rugstabilisatoren (set) 816
Zitvlakverlenging * (+13 cm) 808
Wigkussen in de stoel 809
Wigkussen onder de stoel 810
Tafel 811
Gordelbeschermhuls, grijs (set) 815
Car seat protector 813
Car seat protector, inclusief rugleuning 814
Abductieklos 807
Anti ontsnappingsvest 822+823

Maten en gewichten
Zitdiepte 37 cm (47 cm met zitvlakverlenging)
Zitbreedte voorkant: 29 cm
 achterkant: 24 cm (23 cm met wigkussen)
Rughoogte 60 - 77 cm
Buitenmaten (BxHxD) 48 x 66 x 42 cm
Gewicht ca. 6 kg
Belastbaar tot 50 kg

* Voetensteun en zitvlakverlenging niet in combinatie mogelijk zonder draaiplateau

**   Draaiplateau kan niet worden gebruikt in combinatie met de seatfix versie
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 5-puntsgordel

Belangrijk:
De 5-puntsgordel dient om het kind in het autozitje vast te zetten, maar beschermt het niet bij een ongeval. 
Gebruik altijd de 3-puntsgordel van de wagen om het kind in het zitje vast te zetten.

De lengte van de gordel aanpassen:
Trek aan het losse uiteinde van de gordel om de gordel te verkorten en aan te spannen. Druk de zwarte spangesp wat naar achter en trek 
de gordel tot op de gewenste lengte om de gordel te verlengen. Indien nodig kan de lengte van de gordel ook worden aangepast met de twee 
(vergrendelde) gordelogen aan de achterkant van het zitje.

De gordel vergrendelen:
Druk op de rode knop van het slot om de gordel te openen. Haal vervolgens de twee bovenste gordelhouders uit elkaar. Breng de twee 
bovenste gordelhouders opnieuw samen, steek ze bovenaan in de vergrendeling en druk ze samen tot u een ‘klik’ hoort om de gordel te 
vergrendelen. De bekleding van het gordelschild (ritssluiting) is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen. Open ook 
de ritssluiting van het onderste gordelschild om de bekleding makkelijker te kunnen verwijderen.

Fig. 1a: De gordellengte aanpassen.  Fig. 1b: De gordel vergrendelen (‘klik’)

 Hoofdsteunen    Artikelnr.: 845*

Zet de hoofdsteun van het kinderzitje in de hoogste positie om de kussensteunen makkelijker te kunnen bevestigen. Trek de bekleding van de 
kussensteunen over de zijkant van de hoofdsteun en maak deze bovenaan met de drukknop vast. Bevestig de kussensteunen onderaan met 
een elastiek aan de hoofdsteun.
De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Fig. 2a: De kussensteunen aanbrengen  Fig. 2b: Onderaan (a) en bovenaan (b) bevestigen
* Set bestaande uit hoofdsteunen, borststeunen en zijsteunen. 

 Borststeunen   Artikelnr.: 845*

De borststeunen kunnen op 3 verschillende hoogtes met drukknoppen en klittenband zowel links als rechts aan de rug van het zitje worden 
bevestigd. Bevestig ze eerst met de drukknop. U kunt de borststeunen nog steviger vastzetten door ze tegen de luszijde van de klittenband 
op de rug te drukken. De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Fig. 3a: Drukknop  Fig. 3b: Klittenband
* Set bestaande uit hoofdsteunen, borststeunen en zijsteunen.

 Zijsteunen   Artikelnr.: 845*

Zet de rug van het zitje horizontaal om de zijsteunen makkelijker te kunnen bevestigen. Trek de bekleding van de zijsteunen over de zijkanten 
van de zitting en bevestig ze achteraan met de drukknop. De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden 
gewassen.
Fig. 4a: Zijsteunen overtrekken  Fig. 4b: Drukknop achteraan
* Set bestaande uit hoofdsteunen, borststeunen en zijsteunen.

 Abductieblok  Artikelnr.: 807

Het abductieblok kan in de diepte verschoven worden. Hiervoor moet deze eerst van de loopgordel losgemaakt worden. Haal het eindge-
deelte van de gordelband van het losse eind van de loopgordel weg en rijg de gordel uit de schuifgesp en het gordelslot. Trek het abductieblok 
omhoog van de loopgordel af. Rijg de schuifgesp en het gordelslot weer op de loopgordel en zet het losse eind van de gordel aan het eindge-
deelte van de gordelband vast. Zet het abductieblok naar behoefte op het daarvoor bedoelde vasthaakpunt op het zitvlak van de stoel.
De bekleding is afneembaar (met behulp van ritssluiting) en kan tot 30°C in de wasmachine gewassen worden. Om de bekleding eraf te kun-
nen nemen moet het abductieblok eerst van de loopgordel losgemaakt worden zoals hierboven beschreven is.
Fig. 5a: Eindgedeelte van de gordelband  Fig. 5b: Eindgedeelte van de gordelband weghalen
Fig. 5c: Schuifgesp en gordelslot eruit trekken  Fig. 5d: Abductieblok wegnemen

 Draaiplateau met voetensteunadapter (accessoires)  Artikelnr.: 820

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

 Seatfixadapter (voor het draaiplateau) (accessoires) Artikelnr.: 818

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

 Stabilisatiebeugel, achter (voor het draaiplateau) (accessoires)  Artikelnr.: 819

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

 Steunvoet, voor (voor het draaiplateau) (accessoires)  Artikelnr.: 817

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

Recaro Monza Nova 2 Reha – Montage- en gebruiksinstructiesRECARO Monza Nova 2 Reha / RECARO Monza Nova 2 Seatfix Reha
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 Voetensteun, kort 12 cm (accessoires) Artikelnr.: 806
 Voetensteun, lang 18 cm (accessoires)  Artikelnr.: 805

Verwijder beide afdekkappen onderaan op de voorkant van de zitting voor u de voetensteun monteert. Druk de vergrendelveren achteraan 
de schuifstangen in en schuif de buizen tot aan de aanslag in de openingen. Om de voetensteun op de bodem van het voertuig te stabiliseren, 
past u de hoogte van de steunstangen zo aan (in- of uitdraaien), zodat de stangen de vloer van uw voertuig raken. Bevestig vervolgens de 
steunstangen met contramoeren door de stervormige handgreep, om te vermijden dat de stangen per ongeluk losdraaien. Draai hiervoor de 
schroeven van de stervormige greep zo ver mogelijk omhoog en draai ze stevig vast.
Belangrijk:
Bij gebruik van het draaiplateau wordt de voetensteun in de voetensteunadapter opgenomen. Borg de voetensteun in dat geval met de
bijgeleverde stervormige schroeven zodat hij er niet kan uitvallen. Gebruik hiervoor een metalen blok met schroefdraad, aan de linker buis 
van de voetensteunadapter.
Lengte onderbeen:
U kunt de lengte van het onderbeen instellen door de hoogte van de voetensteun te verstellen. Draai hiervoor de twee buitenste 
kartelmoeren los en draai ze vervolgens opnieuw vast.
Hoekverstelling voetensteun:
Draai de 4 schroeven rechts en links aan de onderkant van de voetensteun los om de gewenste voethoek met de rails in te stellen. 
Draai vervolgens de schroeven opnieuw vast.
Belangrijk: U kunt de voetensteun niet in combinatie met de zitvlakverlenging gebruiken zonder draaiplateau.
Fig. 6a: Afdekkappen + steun insteken            Fig. 6b: Hoogteregeling voertuig

 Wigkussen onder de stoel (accessoires)  Artikelnr.: 810

Het wigkussen wordt in het midden onder het autozitje geplaatst, met de hoge kant vooraan zodat het kind zich in optimale rustpositie 
bevindt. De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Belangrijk:
Door het gebruik van het wigkussen in combinatie met het draaiplateau wordt de werking ervan aanzienlijk beperkt. Daarom is het 
raadzaam om het wigkussen en het draaiplateau niet samen te gebruiken.
Fig. 7a: De stoel op het wigkussen plaatsen     Fig. 7b: Eindpositie

 Wigkussen in de stoel (accessoires)    Artikelnr.: 809

Het wigkussen voor in de stoel kan in 3 verschillende posities op de stoel worden bevestigd:
1. Voor een actieve zithouding: leg het wigkussen op de zitting met de hoge kant naar achter en bevestig met de klittenband.
2. Voor een passievere zithouding: kleef het wigkussen met de platte kant naar achter.
3. Voor een verkorte zitdiepte of voor een grotere zithoek: plaats het wigkussen rechtop met de brede kant naar onder en bevestig met 
klittenband achteraan op de zitting.
Bevestig de twee buitenste kussentjes voor extra steun met klittenband aan de zijkanten.
De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Fig. 8a: Actief              Fig. 8b: Passief              Fig. 8c: Rug              Fig. 8d: Met zijkussentjes

 Zitvlakverlenging + 13 cm (accessoires)  Artikelnr.: 808

Verwijder de twee afdekkappen onderaan op de voorkant van de zitting voor u de zitvlakverlenging monteert. Druk de veersluitingen 
achteraan op de uiteinden van de schuifstangen in en schuif de buizen tot aan de aanslag in de openingen.
Belangrijk:
U kunt de zitvlakverlening niet in combinatie met de voetensteun zonder draaiplateau gebruiken.
De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Fig. 9a: Afdekkappen verwijderen            Fig. 9b: Veersluitingen indrukken

 Tafel (accessoires)   Artikelnr.: 811

Schuif de tafel op de beide zijstukken van het zitoppervlak. De tafel wordt aan beide kanten met telkens twee klittenbanden bevestigd. Trek de 
klittenbanden van de tafel door de kunststof ringen op de zitting / rug (bekkengordel).
De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Fig. 10a: De tafel monteren           Fig. 10b: De gordel aan de zitting bevestigen

 Rugstabilisatoren (accessoires)  Artikelnr.: 816

Plaats de rugstabilisatoren zodanig dat de beide ribben naar beneden wijzen (afb. 11a). Druk de rugleuning hierbij iets in de richting van de 
stoel. Bevestig de rugstabilisatoren met de bijgeleverde lenskopschroeven (afb. 11b) (2 stuks per zijde) met een 3 mm-inbussleutel.
Opmerking: let op dat de schroeven niet te vast worden aangedraaid om te vermijden dat de hollewandankers doordraaien!

Recaro Monza Nova 2 Reha – Montage- en gebruiksinstructies

Om de Recaro Monza Nova 2 Reha te verbinden met het draaiplateau, moet er eerst een adapterplaat aan de stoel worden bevestigd. 
Verwijder daartoe de 4 schroeven (Torx T20) die onder in de stoel zijn geschroefd.
Houdt de adapterplaat zodanig tegen de stoel dat de schroefgaten met de verzonken boorgaten naar onder liggen, en het brede deel van de 
adapterplaat aan de achterzijde aansluit (afb. 2a). Schroef de plaat met de bijgeleverde lange schroeven aan de stoel vast (afb 2b).
 
Let op:
Wanneer u gebruik wilt maken van het draaiplateau, dient u tevens een set rugstabilisatoren (Art 816, afb.2d) aan te schaffen. Hiermee 
voorkomt u het ongewild achterover klappen van de rugleuning wanneer u het kind in de stoel plaatst.
 
Teneinde de stoel te bevestigen op de draaiplaat plaatst u de stoel met de adapterplaat  voorover gekiept aan de voorzijde (daar waar de 
handgreep zit) van de stoel en kantelt deze behoedzaam terug, zodat de stoel op het klitteband van de draaiplaat (afb 2.c) komt. Om de stoel te 
verwijderen kantelt u de stoel van achter naar voren totdat deze loslaat van het klitteband.
 
De draaiplaat is voorbereid voor montage rechtsachter in de auto. Mocht u deze links willen plaatsen, dan dient u het draaipunt naar de 
andere zijde van het draaiplateau te brengen. Dit gebeurt door de inbus schroef te verwijderen en aan de andere zijde weer vast te zetten. Bij 
het terug draaien in de rijrichting hoort u een klik als de stoel weer in de juiste positie staat. Let op: dit is slechts een auditief signaal en geen 
vergrendeling!
 
Aan het draaiplateau kunnen de voetensteun en /of de seatfixadapter/stabilisatiebeugel worden bevestigd

 Recaro Monza Nova 2 Reha: Draaiplateau (accessoires)  Artikelnr.: 820

2

1a Sport

2b Monza

1b Sport

2a Monza

2d Monza2c Monza

Monza

Sport
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Recaro kinderstoel, meegroeiend 
met hoogste veiligheidsstandaard

9 - 36 kg
lichaamsgewicht

Kinderstoel Recaro Sport Reha

Kinderstoel Recaro Sport Reha

Functies

Accessoires

•  Eenvoudig in- en uitnemen door middel van het draaiplateau

•  Met ingebouwde zitneiging voor rust- en slaappositie

•  Standaard uitgerust met extra pelotten

•  5-puntsfixatie met handige verstelling

•  Volgens de laatste ECE normen

Ruststand eenvoudig 
en snel instelbaar

Draaiplateau met seatfix- 
adapter en steunvoet 
(detail: stabilisatiebeugel)

Hoofdsteun 3-voudig
verstelbaar

Voetensteun 

5-puntsfixatie 

Wigkussen

Praktische draaggreep

Tafel

Producten en accessoires Art.-nr.
Recaro Sport Reha 880
Voetensteun, kort* (diepte 12 cm) (inklapbaar en hoekverstelling)  806
Draaiplateau met voetensteunadapter** 820
  Optionele extra’s voor draaiplateau voor extra stabiliteit
   Seatfixadapter (voor het draaiplateau) 818
   Stabilisatiebeugel, achter (voor het draaiplateau) 819
   Steunvoet, voor (voor het draaiplateau) 817
Wigkussen onder de stoel 810
Tafel 885
Gordelverlenging (+20 cm) E91033
Car seat protector 813
Car seat protector, inclusief rugleuning 814
Voetensteunadapter 821
Anti ontsnappingsvest 822+823

* Bij gebruik van de voetensteun zonder draaiplateau moet altijd de adapter besteld worden (821)

Maten en gewichten
Zitdiepte 31 cm (28 cm met zitpelotten)
Zitbreedte voorkant: 33 cm (27 cm met zitpelotten)
 achterkant: 30 cm (24 cm met zitpelotten)
Rughoogte 55 - 65 cm
Buitenmaten (BxHxD) 47 x 63 x 52 cm
Gewicht ca. 8 kg
Belastbaar tot 36 kg
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1a 1b 2a 2b

3a 3b 4a 4b

5a 5b 6a 6b

7a 7b 8a 8b

RECARO Sport Reha 

Algemeen  

Belangrijk: 
De 5-puntsveiligheidsgordel die in het kinderzitje is geïntegreerd, mag alleen in ECE-groep 1 worden gebruikt. Een voorwaarde hiervoor is dat het autozitje eerst met 
de in het voertuig aanwezige 3-puntgordel wordt bevestigd. 
Geschikt voor een lichaamsgewicht tot 36 kg:  
Het autozitje RECARO Sport Reha heeft de vereisten van ECE R 44/04 in een belastingstest bij Dekra (Dresden) met succes doorstaan. De RECARO Sport Reha is daarom 
als ruggensteun voor speciale eisen ‘S’ toegestaan.

5-puntsveiligheidsgordel (groep I)

Belangrijk:  
De 5-puntsveiligheidsgordel die in het kinderzitje is geïntegreerd, mag alleen in ECE-groep 1 worden gebruikt. Een voorwaarde hiervoor is dat het autozitje eerst met 
de in het voertuig aanwezige 3-puntgordel wordt bevestigd. 

De beschikbare 5-puntsgordel is reeds in het zitje gemonteerd. Voor de Reha-versie werd hij met extra gordelschildbekleding uitgerust. Meer informatie over het gebruik 
van de gordel vindt u in de RECARO-gebruiksaanwijzing die bij het autozitje is geleverd. 

De lengte van de gordel aanpassen:  
Hef het zijkussen van de zit omhoog en maak de stoffen lip met de klittenband los. Nu ziet u de centrale gordelversteller die in de zitkuip zit verzonken. Om de 
gordellengte aan te passen, drukt u de hendel omlaag en stelt u de gordel in door aan de gordelband onderaan te trekken (verkorten), of door de beide gordels naar voor 
te trekken (verlengen). 

De gordel vergrendelen: 
Druk op de rode knop van het slot om de gordel te openen. Haal vervolgens de twee bovenste gordelhouders uit elkaar. Breng de twee bovenste gordelhouders opnieuw 
samen, steek ze bovenaan in de vergrendeling en druk ze samen tot u een ‘klik’ hoort om de gordel te vergrendelen. 

De bekleding van het gordelschild (ritssluiting) is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen. Open ook de ritssluiting van het onderste 
gordelschild om de bekleding makkelijker te kunnen verwijderen.

Fig. 1a: De gordellengte aanpassen Fig. 1b: De gordel vergrendelen (‘klik’)

Hoofdsteunkussen  

Trek de bekleding van het kussen zo strak mogelijk over de zijkanten van de hoofdsteun en bevestig deze bovenaan de schroeven.

Fig. 2a: Het hoofdsteunkussen over de zijkant trekken Fig. 2b: Bevestiging aan schroef

 Algemeen

Belangrijk:
De 5-puntsgordel die in het kinderzitje is geïntegreerd, mag alleen in ECE-groep 1 worden gebruikt. Een voorwaarde hiervoor is dat het 
autozitje eerst met de in het voertuig aanwezige 3-puntsgordel wordt bevestigd.
Geschikt voor een lichaamsgewicht tot 36 kg:
Het autozitje Recaro Sport Reha heeft de vereisten van ECE R 44/04 in een belastingstest bij Dekra (Dresden) met succes doorstaan. De 
Recaro Sport Reha is daarom als ruggensteun voor speciale eisen ‘S’ toegestaan.

 5-puntsgordel (groep 1)
 
Belangrijk:
De beschikbare 5-puntsgordel is reeds in het zitje gemonteerd. Voor de Reha-versie werd hij met extra gordelschildbekleding uitgerust. Meer 
informatie over het gebruik van de gordel vindt u in de Recaro-gebruiksaanwijzing die bij het autozitje is geleverd.
De lengte van de gordel aanpassen:
Hef het zijkussen van de zitting omhoog en maak de stoffen lip met de klittenband los. Nu ziet u de centrale gordelversteller die in de zitkuip 
zit verzonken. Om de gordellengte aan te passen, drukt u de hendel omlaag en stelt u de gordel in door aan de gordelband onderaan te trek-
ken (verkorten), of door de beide gordels naar voor te trekken (verlengen).
De gordel vergrendelen:
Druk op de rode knop van het slot om de gordel te openen. Haal vervolgens de twee bovenste gordelhouders uit elkaar. Breng de twee 
bovenste gordelhouders opnieuw samen, steek ze bovenaan in de vergrendeling en druk ze samen tot u een ‘klik’ hoort om de gordel te 
vergrendelen. De bekleding van de gordelschild (ritssluiting) is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen. Open ook 
de ritssluiting van het onderste gordelschild om de bekleding makkelijker te kunnen verwijderen.
Fig. 1a: De gordellengte aanpassen  Fig. 1b: De gordel vergrendelen (‘klik’)

 Hoofdsteunkussen

Trek de bekleding van het kussen zo strak mogelijk over de zijkanten van de hoofdsteun en bevestig deze bovenaan de schroeven.
Fig. 2a: Het hoofdsteunkussen over de zijkant trekken        Fig. 2b: Bevestiging aan schroef

 Borststeun

Om de borststeun aan te brengen, plaatst u deze los in de zitting en steekt u vervolgens beide klittenbanden achter het rugkussen. Bevestig 
de klittenbandstroken achter het kussen aan elkaar. De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Fig. 3a: Het kussen op de zitting plaatsen        Fig. 3b: Klittenbandbevestiging

 Zijsteunkussen van de zitting

Verwijder eerst het gordelschild van de gordelvergrendeling. Om het zijsteunkussen van de zitting aan te brengen, plaatst u dit op het 
zitoppervlak en steekt u de gordelvergrendeling door de daarvoor voorziene gleuf in het kussen. Maak het kussen met de beide drukknoppen 
vast achteraan op het zitoppervlak. Bevestig het gordelschild opnieuw aan de gordelvergrendeling. De bekleding is afneembaar en kan tot op 
30 °C in de machine worden gewassen.
Fig. 4a: Het kussen op de zitting plaatsen / gordelvergrendeling door gleuf steken        Fig. 4b: Aan drukknoppen bevestigen

 Voetensteunadapter (accessoires)   Artikelnr.: 821

Reinig eerst het kunststof oppervlak onderaan de zitting met een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel (bv. water en afwasmiddel), tot 
het helemaal vetvrij is. Verwijder nu de klittenband van de adapterplaat en bevestig hem onderaan de zitting. De klittenband blijft op de 
adapterplaat zitten. Plaats de zitting nu in een hoek van 90° vooraan op de adapter (greep van de adapter hangt naar voren) en kantel de 
zitting op de adapter zodat het zitoppervlak vastgeklit wordt. Voetensteun: De voetensteun wordt met de adapter aangebracht.
Fig. 5a: Het klittenband op de zitting bevestigen        Fig. 5b: De zitting op de adapter plaatsen

 Voetensteun, kort 12 cm (accessoires)  Artikelnr.: 806

Druk de grendelveren achteraan de schuifstangen in en schuif de buizen tot aan de aanslag in de openingen.
Om de voetensteun op de bodem van het voertuig te stabiliseren, past u de hoogte van de steunstangen zo aan (in- of uitdraaien), zodat de 
stangen de vloer van uw voertuig raken. Bevestig vervolgens de steunstangen met contramoeren door de stervormige handgreep, om te 
vermijden dat de stangen per ongeluk losdraaien. Draai hiervoor de schroeven van de stervormige greep zo ver mogelijk omhoog en draai ze 
stevig vast. 
Lengte onderbeen:
U kunt de lengte van het onderbeen instellen door de hoogte van de voetensteun te verstellen. Draai hiervoor de twee buitenste 
kartelmoeren los en draai ze vervolgens opnieuw vast.
Hoekverstelling voetensteun:
Draai de 4 schroeven rechts en links aan de onderkant van de voetensteun los om de gewenste voethoek met de rails in te stellen. Draai 
vervolgens de schroeven opnieuw vast.
Tip: Borg de voetensteun met de bijgeleverde stervormige schroeven zodat ze er niet kunnen uitvallen. Gebruik hiervoor het metalen blok 
met schroefdraad, aan de linker buis van de voetensteunadapter.
Fig. 6a: De steunen in de stoel steken            Fig. 6b: Hoogteregeling in voertuig

 Draaiplateau met voetensteunadapter (accessoires)  Artikelnr.: 820

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

 Seatfixadapter (voor draaiplateau) (accessoires)  Artikelnr.: 818

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

 Stabilisatiebeugel, achter (voor draaiplateau) (accessoires)  Artikelnr.: 819

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

 Steunvoet, voor (voor draaiplateau) (accessoires)  Artikelnr.: 817

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! (zie pagina 19)

 Wigkussen onder de stoel (accessoires)  Artikelnr.: 810

Het wigkussen wordt in het midden onder het autozitje geplaatst, met de hoge kant vooraan zodat het kind zich in optimale rustpositie 
bevindt. De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Belangrijk:
Door het gebruik van het wigkussen in combinatie met het draaiplateau wordt de werking ervan aanzienlijk beperkt. Daarom is het raadzaam 
om het wigkussen en het draaiplateau niet samen te gebruiken.
Fig. 7a: De stoel op het wigkussen plaatsen    Fig. 7b: Eindpositie
 
 Tafel (accessoires)   Artikelnr.: 811

Monteer eerst de zijstukken van de tafel door deze over de ronde hoekpunten van de zitting te trekken. De kant met de langste stof moet 
daarbij telkens naar buiten steken. Bevestig vervolgens de stof op de wieltjes om de zitting te verstellen met de daarvoor voorziene 
openingen voor de zijstukken. De stof die onderaan uitsteekt wordt nu onder het zitkussen geklemd.
Bevestig vervolgens de tafel op de klittenband van de zijstukken.
Tip: Verwijder bij gebruik van de tafel eventueel het gordelschildbekleding om plaats te besparen.
De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Fig. 8a: De zijstukken monteren           Fig. 8b: De tafel plaatsen

Recaro Sport Reha – Montage- en gebruiksinstructies
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Recaro kinderstoel, met hoogste 
veiligheidsstandaard voor kleinere kinderen

9 - 22 kg
lichaamsgewicht

Kinderstoel Recaro Expert Plus Reha

Kinderstoel Recaro Expert Plus Reha

Functies

Accessoires

•  Gepatenteerde snelbevestiging

•  Met geïntergreerde rust- en slaappositie

•  Standaard uitgerust met extra pelotten

•  Handgreep voor eenvoudig transport

• 5-puntsfixatie met handige verstelling

•  Volgens de laatste ECE normen

Gepatenteerde 
snelbevestiging in het voertuig 
met de 3-puntsgordel

Voetensteun en adapter 

Geïntergreerde 5-puntsfixatie

Tafel

Eenvoudige bediening rust- en 
slaapstand

Wigkussen onder de stoel

Producten en accessoires Art.-nr.
Recaro Expert Plus Reha 860
Voetensteun, kort* (diepte 12 cm) (inklapbaar en hoekverstelling)  806
Adapter voor voetensteun 821
Wigkussen onder de stoel 810
Tafel 811
Car seat protector 813
Car seat protector, inclusief rugleuning 814
Anti ontsnappingsvest 822+823

* Bij gebruik van de voetensteun moet altijd de adapter besteld worden

Maten en gewichten
Zitdiepte 29 cm (26 cm met zitpelotten)
Zitbreedte voorkant: 29 cm (22 cm met zitpelotten)
 achterkant: 28 cm (22 cm met zitpelotten)
Rughoogte 55 cm
Buitenmaten (BxHxD) 43 x 67 x 56 cm
Gewicht ca. 11 kg
Belastbaar tot 22 kg
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RECARO Expert plus Reha 

 

 

 

5-puntsveiligheidsgordel   

Belangrijk:  
De 5-puntsgordel dient om het kind in het autozitje vast te zetten. Gebruik altijd de 3-puntsgordel van de wagen om het zitje overeenkomstig de gebruiksinstructies in 
de wagen vast te zetten. 

De beschikbare 5-puntsgordel is reeds in het zitje gemonteerd. Voor de Reha-versie werd hij met extra gordelschildbekleding uitgerust. Meer informatie over het gebruik 
van de gordel vindt u in de RECARNO-gebruiksaanwijzing die bij het autozitje is geleverd. 

De lengte van de gordel aanpassen: Hef het zijkussen van de zit omhoog en maak de stoffen lip met de klittenband los. Nu ziet u de centrale gordelversteller die in de 
zitkuip zit verzonken. Om de gordellengte aan te passen, drukt u de hendel omlaag en stelt u de gordel in door aan de gordelband onderaan te trekken (verkorten), of 
door de beide gordels naar voor te trekken (verlengen). 

De gordel vergrendelen: Druk op de rode knop van het slot om de gordel te openen. Haal vervolgens de twee bovenste gordelhouders uit elkaar. Breng de twee bovenste 
gordelhouders opnieuw samen, steek ze bovenaan in de vergrendeling en druk ze samen tot u een ‘klik’ hoort om de gordel te vergrendelen. 

De bekleding van het gordelschild (ritssluiting) is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen. Open ook de ritssluiting van het onderste 
gordelschild om de bekleding makkelijker te kunnen verwijderen.

Fig. 1a: De gordellengte aanpassen Fig. 1b: De gordel vergrendelen (‘klik’) 

Gebruiksrisico’s / contra-indicaties  

De hoofdsteun (fin hoogte verstelbaar)   

Om het hoofdsteunkussen aan te brengen, plaatst u dit los bovenop de zitrug en steekt u beide gordels en de lussen van de gordelbekleding door de daarvoor voorziene 
gleuven naar achter, waar u ze bevestigt. Bevestig hiervoor de twee lussen van de gordelbekleding aan de metalen stang en de gordel aan de metalen haak, die aan de 
band voor de gordelinstelling is bevestigd.

De hoogteregeling gebeurt in drie stappen samen met de schoudergordel.  

Om de gordel in de hoogte te verstellen, trekt u de stang aan de rugzijde uit de inkeping en plaatst u deze omhoog of omlaag. Druk de stang stevig vast in de inkepingen, 
zodat ze wordt vergrendeld. Trek ook de rubberen band mee. Stel de hoofdsteun overeenkomstig in. 

Tip: Trek om de gordel te verstellen niet aan de gordelbekleding op schouderhoogte, maar alleen aan de eigenlijke gordels.

De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.

Fig. 2a: De hoofdsteun bevestigen Fig. 2b: De rug in de hoogte verstellen

 5-puntsgordel

Belangrijk:
De 5-puntsgordel dient om het kind in het autozitje vast te zetten. Gebruik altijd de 3-puntsgordel van de wagen om het zitje 
overeenkomstig de gebruiksinstructies in de wagen vast te zetten.
De beschikbare 5-puntsgordel is reeds in het zitje gemonteerd. Voor de Reha-versie werd hij met extra gordelschildbekleding uitgerust. Meer 
informatie over het gebruik van de gordel vindt u in de Recaro-gebruiksaanwijzing die bij het autozitje is geleverd.
De lengte van de gordel aanpassen: Hef het zijkussen van de zitting omhoog en maak de stoffen lip met de klittenband los. Nu ziet u de cen-
trale gordelversteller die in de zitkuip zit verzonken. Om de gordellengte aan te passen, drukt u de hendel omlaag en stelt u de gordel in door 
aan de gordelband onderaan te trekken (verkorten), of door de beide gordels naar voor te trekken (verlengen).
De gordel vergrendelen: Druk op de rode knop van het slot om de gordel te openen. Haal vervolgens de twee bovenste gordelhouders uit 
elkaar. Breng de twee bovenste gordelhouders opnieuw samen, steek ze bovenaan in de vergrendeling en druk ze samen tot u een ‘klik’ 
hoort om de gordel te vergrendelen. De bekleding van het gordelschild (ritssluiting) is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden 
gewassen. Open ook de ritssluiting van het onderste gordelschild om de bekleding makkelijker te kunnen verwijderen.
Fig. 1a: De gordellengte aanpassen  Fig. 1b: De gordel vergrendelen (‘klik’)

 Hoofdsteunkussen (in hoogte verstelbaar)

Om het hoofdsteunkussen aan te brengen, plaatst u dit los bovenop de zitrug en steekt u beide gordels en de lussen van de gordel-
bekleding door de daarvoor voorziene gleuven naar achter, waar u ze bevestigt. Bevestig hiervoor de twee lussen van de gordelbekleding aan 
de metalen stang en de gordel aan de metalen haak, die aan de band voor de gordelinstelling is bevestigd.
De hoogteregeling gebeurt in drie stappen samen met de schoudergordel.
Om de gordel in de hoogte te verstellen, trekt u de stang aan de rugzijde uit de inkeping en plaatst u deze omhoog of omlaag. Druk de stang 
stevig vast in de inkepingen, zodat ze wordt vergrendeld. Trek ook de rubberen band mee. Stel de hoofdsteun overeenkomstig in.
Tip: Trek om de gordel te verstellen niet aan de gordelbekleding op schouderhoogte, maar alleen aan de eigenlijke gordels.
De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Fig. 2a: De hoofdsteun bevestigen             Fig. 2b: De rug in de hoogte verstellen

 Borststeun

Om de borststeun aan te brengen, plaatst u deze los in het zitje en breng vervolgens beide klittenbanden achter de rugsteun, waar u ze 
achter de steun (niet achter het schuimplastic) vastkleeft. U kunt de borststeun naar keuze met de smalle of de brede kant omhoog 
gebruiken. De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Fig. 3a: De zit positioneren              Fig. 3b: Klittenbandbevestiging

 Zijsteun van de zitting

Verwijder eerst het gordelschild van de gordelvergrendeling. Om de zijsteunen van de zitting aan te brengen, plaatst u deze los in de zitting 
en steekt u de gordelvergrendeling door de daarvoor voorziene gleuf in het kussen. Steek dan beide klittenbanden onder het zitkussen. Kleef 
de banden achter het kussen (niet achter het schuimplastic) aan elkaar. Bevestig het gordelschild opnieuw aan de gordelvergrendeling.
Tip: De zijsteun van de zitting kan ook als borststeun worden gebruikt.
De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Fig. 4a: De steun op de zitting plaatsen            Fig. 4b: Klittenbandbevestiging

 Voetensteunadapter (accessoires)   Artikelnr.: 821

Reinig eerst het kunststof oppervlak onderaan de zit met een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel (bv. water en afwasmiddel), tot het 
helemaal vetvrij is. Verwijder nu de klittenband (lusjes) van de adapterplaat en bevestig hem onderaan de zitting. Het klittenband blijft op de 
adapterplaat zitten. Plaats de zit nu in een hoek van 90° vooraan op de adapter (greep van de adapter hangt naar voren) en kantel de zit op 
de adapter zodat het zitoppervlak vastgeklit wordt.
Voetensteun: De voetensteun wordt aan de adapter aangebracht.
Fig. 5a: De klittenband op de zitting bevestigen          Fig. 5b: De zitting op de adapter plaatsen

 Voetensteun, kort 12 cm (accessoires)  Artikelnr.: 806

Druk de grendelveren achteraan de schuifstangen in en schuif de buizen tot aan de aanslag in de openingen.
Om de voetensteun op de bodem van het voertuig te stabiliseren, past u de hoogte van de steunstangen zo aan (in- of uitdraaien), zodat de 
stangen de vloer van uw voertuig raken. Bevestig vervolgens de steunstangen met contramoeren door de stervormige handgreep, om te 
vermijden dat de stangen per ongeluk losdraaien. Draai hiervoor de schroeven van de stervormige greep zo ver mogelijk omhoog en 
draai ze stevig vast.
Lengte onderbeen:
U kunt de lengte van het onderbeen instellen door de hoogte van de voetensteun te verstellen. Draai hiervoor de twee buitenste 
kartelmoeren los en draai ze vervolgens opnieuw vast.
Hoekvertstelling voetensteun: Draai de 4 schroeven rechts en links aan de onderkant van de voetensteun los om de gewenste voethoek 
met de rails in te stellen. Draai vervolgens de schroeven opnieuw vast.
Tip: Borg de voetensteun met de bijgeleverde stervormige schroeven zodat ze er niet kunnen uitvallen. Gebruik hiervoor het metalen blok 
met schroefdraad, aan de linker buis van de voetensteunadapter.
Fig. 6a: De steunen in de stoel steken             Fig. 6b: Hoogteregeling voertuig

 Wigkussen onder de stoel (accessoires)  Artikelnr.: 810

Het wigkussen wordt in het midden onder het autozitje geplaatst, met de hoge kant vooraan zodat het kind zich in optimale 
rustpositie bevindt. De bekleding is afneembaar (ritssluiting) en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Fig. 7a: De zit op het wigkussen plaatsen         Fig. 7b: Eindpositie

 Tafel (accessoires)   Artikelnr.: 811

Monteer eerst de zijstukken van de tafel door deze over de ronde hoekpunten van de zitting te trekken. Op de zijstukken van de tafel vindt u 
drie bevestigingsknoppen waaraan de stof wordt vastgemaakt. Van de bevestigingsknoppen vindt u er twee aan de binnenkant (vooraan en 
achteraan, tamelijk ver onderaan) en aan de buitenkant.
Bevestig vervolgens de tafel op de klittenband van de zijstukken.
Tip: Verwijder bij gebruik van de tafel eventueel het gordelschildbekleding om plaats te besparen.
De bekleding is afneembaar en kan tot op 30 °C in de machine worden gewassen.
Fig. 8a: De zijstukken monteren             Fig. 8b: De tafel plaatsen

Recaro Expert Plus Reha – Montage- en gebruiksinstructies 
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 Recaro Sport Reha: Draaiplateau met voetensteunadapter (accessoires)  Artikelnr.: 820

Eerst moeten de kleefvlakken worden gereinigd. Leg het kinderstoeltje op de achterzijde. Reinig de kunststofoppervlakken aan de onderzijde 
van het stoeltje zorgvuldig met behulp van gebruikelijke middelen (bijv. water met afwasmiddel), zodat de oppervlakken volkomen vetvrij zijn.
Trek nu de bovenste twee klittenbanden (zacht aanvoelend) van het draaiplateau en verwijder de witte kleefafdekking.Plak vervolgens het 
zelfklevende klittenband rechts en links zodanig op de gereinigde onderzijde van het stoeltje dat het klittenband aan de voorzijde vlak afsluit 
(aan de achterzijde wordt het klittenband tot aan het einde geplakt (niet inkorten). 
Druk het klittenband overal goed vast en laat het kleefmiddel 5 minuten vasthechten (afb 1a). De klittenbanden (hard aanvoelend) blijven op 
het draaiplateau. Positioneer het stoeltje nu vlak afsluitend in een hoek van 90° voor op het draaiplateau (de greep van het draaiplateau
wijst naar voren) en kantel het zitje naar achteren op het draaiplateau, zodat het stoeltje vastgeklit is. Als u het stoeltje wilt verwijderen, trekt 
u het altijd van achteren naar voren van het draaiplateau door het dienovereenkomstig te kantelen (afb. 1 b).
Voor de positionering van het kinderstoeltje is het draaiplateau rechts op de achterbank in de auto gemonteerd (veilig in- en uitstappen van 
het kind vanaf het trottoir in landen met rechtsverkeer). Als het kinderstoeltje links op de achterbank wordt gepositioneerd, moet het 
draaipunt van de draaischijf worden veranderd. Hiervoor moet slechts de inbusschroef worden verplaatst.
Opmerking: het hoorbaar vastklikken van het draaiplateau is alleen bedoeld als oriëntatiehulp voor de rechte positionering van het stoeltje 
op het draaiplateau.
Transport: om het stoeltje met het draaiplateau te kunnen transporteren, grijpt u het draaiplateau met een hand vast aan de greep en 
houdt u de rug van het stoeltje vast met de andere hand. Om gewichtsredenen kunnen het stoeltje en het draaiplateau ook gescheiden van 
elkaar worden getransporteerd.
Voetensteun: de voetensteun wordt door middel van een adapter (buissteunen) aan de onderzijde van het draaiplateau aangebracht.

 Seatfixadapters (voor draaiplateau) (accessoires)  Artikelnr.: 818

Opmerking: voorwaarde voor het gebruik van de seatfix is een voorhanden ISOFIX-aansluiting in de auto (meestal aan de passagierskant op 
de achterbank). Controleer dit a.u.b. vóór de koop! Draai eerst de achterste borgschroef van de buissteun onder het draaiplateau los (de 
plaat is hier afgerond) (afb. 2a). Plaats de seatfix vervolgens op de betreffende zitplaats in de auto. De boringen aan de uiteinden van de 
geleidebuizen moeten naar beneden (naar de kinderstoel) wijzen. Leid de seatfix (met gele vergrendelingen) in de Isofix-ankers van de auto. 
Controleer vervolgens of de adapters correct zijn vastgeklikt.
Steek nu de seatfix in de achterste opname van het draaiplateau (plaat is hier afgerond) met de losgedraaide borgschroef 
(afb. 2b). Pas de uitschuiflengte van de seatfixaansluiting zodanig aan uw auto aan dat de voorkant van het draaiplateau naar mogelijkheid 
aansluit met de stoelrand. Til het draaiplateau hiervoor aan de voorzijde voorzichtig zo ver op dat u de achterste borgschroef kunt bereiken 
en correct kunt vastdraaien. 
De schroef moet daarbij pasnauwkeurig in de veiligheidsboring van de geleidebuis van het draaiplateau grijpen (afb. 2c).
Opmerking: bij gebruik van de seatfix moet het draaiplateau en het stoeltje om veiligheidsredenen principieel naar voor op de bodem van de 
auto worden gesteund. Gebruik hiervoor de voetensteunen (art.-nr. 805 resp. 806) of de steunvoet (art.-nr. 817).
Belangrijk: De seatfixaansluiting voor het draaiplateau zijn bedoeld om de kinderstoel te positioneren, en vervangen niet de veiligheidsgordel. 
Zet uw kind in het stoeltje altijd vast met de 3-puntsgordel van de auto, volgens beschrijving in de handleiding.

 Steunvoet, voor (voor draaiplateau) (accessoires) Artikelnr.: 817

Opmerking: door het gebruik van de steunvoet wordt de veiligheid van de complete kinderstoel verhoogd. de steunvoet moet worden gebruikt 
als het draaiplateau met de seatfixadapter gestabiliseerd wordt en geen voetensteun voorhanden is. Draai eerst de voorste borgschroef van 
de buissteun onder het draaiplateau (naast de handgreep) los (afb. 3a). Druk de vergrendelveren in de achterste uiteinden van de geleide-
buizen en steek de geleidebuizen van de steunvoet zo ver mogelijk in de dienovereenkomstige opname onder het draaiplateau (afb. 3b).
Draai nu de borgschroef onder het draaiplateau weer vast. De schroef moet daarbij nauwkeurig in de veiligheidsboring van de geleidebuis 
van de geleidebuis grijpen. Voor de stabilisering van de steunvoet past u nu de draadstangen van de steunvoet aan de hoogte van uw auto-
bodem aan. Draai hiervoor eerst de bevestigingsring aan het bovenste uiteinde van de draadstang los en stel vervolgens de correcte hoogte 
in (bodemcontact met de auto) door aan de onderste rubbersteun van de draadstang te draaien. Let op dat u de draadstangen niet te ver 
uitdraait – het draaiplateau of de kinderstoel moeten altijd recht op de autostoel steunen! Zet de draadstang nu vast door de bovenste 
bevestigingsring naar boven te draaien. Zo voorkomt u perongeluk uitdraaien van de draadstangen (afb. 3c).

 Stabilisatiebeugel, achter (voor draaiplateau) (accessoires) Artikelnr.: 819

Draai eerst de achterste borgschroef van de buissteun onder het draaiplateau los. Steek de stabilisatiebeugel op de afgeronde achterste
zijde in de daar voorhanden buissteunen (afb. 4a). Leg nu het draaiplateau zodanig op de stoel dat de stabilisatiebeugel zo ver mogelijk 
tussen de rug en de stoelzitting wordt geschoven (afb. 4b). Pas vervolgens de uitschuiflengte van de stabilisatiebeugel zodanig aan uw auto 
aan dat de voorkant van het draaiplateau naar mogelijkheid aansluit met de stoelrand. Draai het draaiplateau nu voorzichtig om en draai
de borgschroef correct vast. De schroef moet pasnauwkeurig in een van de veiligheidsboringen van de geleidebuizen van de 
stabilisatiebeugel grijpen.
Opmerking: de stabilisatiebeugel kan aan twee zijden worden gebruikt (afb. 4c). Probeer in uw auto uit, met welke zijde u de grootste 
stabiliteit voor het draaiplateau bereikt.

 
 Anti ontsnappingsvest  (accessoires) Artikelnr.: 822 + 823

Met het anti ontsnappingsvest verhindert u het kind om te ontsnappen tussen de gordels en de stoel. (afb 5)

Recaro accessoires – Montage- en gebruiksinstructies 
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Adres: De Veken 200 B003 
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Telefoon: +31 (0)226 745010
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