
1a 1b 2a

3a 3b 4a 4b

5a 5b 6a 6b

7a 7b 8a 8b

RECARO Monza Reha / RECARO Monza Seatfix Reha

2

8d8c 10a 10b

11b11a

2b 2c



18

RECARO Monza Reha – Montage- en gebruiksinstructies (aanvulling)

RECARO Monza Reha – Montage- en gebruiksinstructies

Beste gebruiker van RECARO Monza Reha,

Lees eerst deze aanwijzingen en die van het zitje zelf om uw nieuwe kinderzitje correct te monteren en te gebruiken. Zo bent u met uw kind altijd veilig, praktisch en 
comfortabel onderweg.

Indien u nog vragen of problemen hebt, richt u dan tot uw verkoper of neem rechtstreeks contact met ons op.

Ons adres: Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany 
 Phone: +49 (0)4761 886-63 or -68 · E-Mail: info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com

Algemeen  

Belangrijk:  
Zet uw kind met stoel ALTIJD vast met de 3-puntsgordel van het voertuig. De 5-puntsgordel van de kinderstoel is NIET voldoende veilig.

Geschikt voor een lichaamsgewicht tot 50 kg:  
Het autozitje RECARO Monza Reha heeft de vereisten van ECE R 44/04 in een overbelastingstest bij Dekra (Dresden) met succes doorstaan. De RECARO Monza Reha is 
daarom als ruggensteun voor speciale eisen ‘S’ toegestaan.

Speel op zeker met RECARO Isofix (model Seatfix):  
Isofix is een internationaal erkend bevestigingssysteem voor kinderzitjes. In de wagen zijn de respectieve Isofix-ankerpunten aan de carrosserie bevestigd. In deze 
standaard bevestigingspunten kunt u een Isofix-kinderzitje makkelijk en snel bevestigen. Het kinderzitje is zo ook zonder kind in de auto bevestigd en hoeft niet meer 
extra met de 3-punts-gordel van de wagen worden vastgemaakt. Controleer vooraf of uw wagen met een Isofix-bevestiging is uitgerust.

Doel / indicatie   

Het kinderzitje RECARO Monza Reha is ontworpen voor het transport in motorvoertuigen van gehandicapte kinderen met onder andere de volgende aandoeningen:

• Hersenverlamming
• Hypotoniesyndroom met onduidelijke genese
• Spierdystrofie
• Verschillende syndroomaandoeningen

Deze autostoel wordt gekenmerkt door zijn kuipvorm en het systeem van steunkussens. Hierdoor is het zitje uitgerust met extra ondersteuning om veilig te zitten en het 
hoofd en het bekken te stabiliseren, evenals een voetensteun / voetcontrole. 

De RECARO Monza Reha kan daardoor heel makkelijk aan de individuele behoeften van gehandicapte kinderen worden aangepast. 

Gebruiksrisico’s / contra-indicaties   

Er zijn geen gebruiksrisico’s / contra-indicaties bekend

5-puntsgordel  

Belangrijk:  
De 5-punts-gordel dient om het kind in het autozitje vast te zetten, maar beschermt het niet bij een ongeval. Gebruik altijd de 3-punts-veiligheidsgordel 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 (toebehoren) 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 (toebehoren) 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.
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Zijsteunen (toebehoren) 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 zit 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 (toebehoren)  Artikelnr.: 807 

Draai de inbusschroef, die ook de 5-punts-gordel bevestigt, vooraan op de zit los en verwijder het onderste deel van de 5-punts-gordel voor u het abductieblok monteert.

De zitdiepte kan met 2 inbusschroeven op een rail onder het abductieblok worden ingesteld. Pas de zitdiepte dus voor de definitieve montage aan het kind aan.

Steek de metalen houder van het abductieblok in de geprefabriceerde gleuf onder de schuimvulling van de zit en haak hem op de juiste plaats. Zorg ervoor dat het 
boorgat en de schroefdraad nu boven elkaar liggen. Vergeet niet de 5-punts-gordel opnieuw te bevestigen voor u het abductieblok vastdraait.

Let op: Draai bij de bevestiging van het abductieblok de schroef slechts licht aan, om zo kapot draaien van de klinknagelmoer te voorkomen.

Voor de montage hebt u de bijgeleverde inbussleutel (3 mm) nodig.

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

Fig. 5a: Het abductieblok monteren Fig. 5b: De zitdiepte aanpassen

Draaiplaat met voetensteunadapter (toebehoren) Artikelnr.: 820 

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! Download: www.thomashilfen.com

Seatfix-aansluiting (voor draaiplaat) (toebehoren) Artikelnr.: 818 

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! Download: www.thomashilfen.com

Stabilisatiebeugel, achter (voor draaiplaat) (toebehoren) Artikelnr.: 819 

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! Download: www.thomashilfen.com

Steunvoet, voor (voor draaiplaat) (toebehoren) Artikelnr.: 817 

Neem onze aparte montagehandleiding in acht! Download: www.thomashilfen.com

Rug-stabilisatoren (toebehoren) Artikelnr.: 816 

De rug-stabilisatoren voorkomen het wegzakken van de rug. Neem onze aparte montagehandleiding in acht! Download: www.thomashilfen.com

Voetsteun, kort 12 cm (toebehoren) Artikelnr.: 806  
Voetsteun, lang 18 cm (toebehoren) Artikelnr.: 805 

Verwijder beide afdekkappen onderaan op de voorkant van de zit voor u de voetsteun monteert. Druk de grendelveren achteraan de schuifstangen in en schuif de buizen 
tot aan de aanslag in de openingen. 

Om de voetsteun 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 de draaiplaat wordt de voetsteun in de voetsteunadapter opgenomen. Borg de voetsteun 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 voetsteunadapter.

Lengte onderbeen:  
U kunt de lengte van het onderbeen instellen door de hoogte van de voetsteun te verstellen. Draai hiervoor de twee buitenste kartelmoeren los en draai ze vervolgens 
opnieuw vast. 

Voethoek:  
Draai de 4 schroeven rechts en links aan de onderkant van de voetsteun los om de gewenste voethoek met de rails in te stellen. Draai vervolgens de schroeven opnieuw 
vast. 

Belangrijk: U kunt de voetsteun niet in combinatie met het zitverlengstuk gebruiken.

Opmerking: Gebruik bovendien de “adapter voor voetsteun” (artikelnr. 866) als de voetensteun vast aan de stoel moet worden geschroefd.

Fig. 6a: Afdekkappen + steun insteken Fig. 6b: Hoogteregeling voertuig  

Zitspie, onderaan (toebehoren) Artikelnr.: 810 

De zitspie 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 de zitspie in combinatie met de draaiplaat wordt de werking ervan aanzienlijk beperkt. Daarom is het raadzaam om de zitspie en de draaiplaat niet 
samen te gebruiken.

Fig. 7a: De zit op de zitspie plaatsen Fig. 7b: Eindpositie
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Zitspie, binnenkant (toebehoren) Artikelnr.: 809 

De zitspie (binnenkant) kan in 3 verschillende posities op de zit worden bevestigd:

1. Voor een actieve zithouding: leg de zitspie op de zit met de hoge kant naar achter en bevestig met de klittenband.

2. Voor een passievere zitpositie/rustpositie: kleef de zitspie met de platte kant naar achter.

3. Voor een verkorte zitdiepte of voor een grotere zithoek: plaats de zitspie rechtop met de brede kant naar onder en bevestig met klittenband achteraan op de zit.

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

Zitverlengstuk + 13 cm (toebehoren) Artikelnr.: 808

Verwijder de twee afdekkappen onderaan op de voorkant van de zit voor u het zitverlengstuk 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 het zitverlengstuk niet in combinatie met de voetsteun of de draaiplaat 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 (toebehoren) 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 zit / zitrug (bekengordel). 

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 zit bevestigen




