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RECARO Sport Reha – Montage- en gebruiksinstructies

Beste gebruiker van RECARO Sport 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: 
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.

Doel / indicatie  

Het kinderzitje RECARO Sport 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 Sport 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-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

Borststeun 

Om de borststeun aan te brengen, plaatst u deze los in de zit 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 zit plaatsen Fig. 3b: Klittenbandbevestiging 

Zijsteunkussen van de zit 

Verwijder eerst het gordelschild van de gordelvergrendeling. Om het zijsteunkussen van de zit 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 zit plaatsen / gordelvergrendeling door gleuf steken Fig. 4b: Aan drukknoppen bevestigen 
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Adapter voor voetsteun (toebehoren)  Artikelnr.:866 

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 zit. De klittenband (haakjes) 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. 

Voetsteun: De voetsteun wordt met de adapter aangebracht. 

Fig. 5a: De klittenband op de zit bevestigen  Fig. 5b: De zit op de adapter plaatsen

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

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. 

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. 

Tip:  
Borg de voetsteun met de bijgeleverde stervormige schroeven zodat ze er niet kunnen uitvallen. Gebruik hiervoor een metalen blok met schroefdraad, aan de linker buis 
van de voetsteunadapter.

Fig. 6a: De steunen in de stoel steken Fig. 6b: Hoogteregeling voertuig

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

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

Tafel (toebehoren) Artikelnr.: 811 

Monteer eerst de zijstukken van de tafel door deze over de ronde hoekpunten van de zit te trekken. De kant met de langste stof moet daarbij telkens naar buiten steken. 
Bevestig vervolgens de stof op de wieltjes om de zit 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


