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De gordelverlenger alleen gebruiken, wanneer de
aanwezige veiligheidsgordel niet lang genoeg is
voor een volwassene.
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Gebruik de gordelverlenger niet:

• Als dat gezien uw lichaamsbouw niet nodig is
om van de aanwezige veiligheidsgordel
gebruik te kunnen maken.

• Als de afstand gemeten van de bovenkant van
de sluiting van de gordelverlenger tot aan de
lengteas door uw lichaam kleiner is dan
154 mm (6”).

De gordelverlenger mag alleen worden gebruikt in
de auto waarvoor de verlenger bestemd is en dan
alleen door volwassenen die voldoen aan de ver-
eisten zoals beschreven in punt 7 op bladzijde 3.

Verwijder de gordelverlenger en berg deze op,
wanneer u deze niet hoeft te gebruiken.
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Laat de gordelverlenger na gebruik niet in de gor-
delsluiting van de veiligheidsgordel steken, omdat
de gordelwaarschuwing niet meer werkt wanneer
u de gordelverlenger in de gordelsluiting van één
van de voorstoelen laat zitten.

E980A272

6 Inches
154 mm
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De gordelverlenger mag alleen worden gebruikt
door volwassenen die de aanwezige veiligheids-
gordel niet zonder een verlenger kunnen omdoen.
Als u de aanwezige veiligheidsgordel zonder ver-
lenger in de gordelsluiting kunt steken, moet u dan
ook geen gebruik van de gordelverlenger. Bij
onjuist gebruik van de gordelverlenger kan de
kans op verwondingen in geval van een aanrijding
namelijk toenemen. Volg de aanwijzingen in dit
MI-bulletin zorgvuldig op om onnodige risicos te
vermijden.

Wanneer u gebruik maakt van een gordel-
verlenger, verandert het diagonale gedeelte van
de veiligheidsgordel van plaats. Als de gordel-
verlenger dan ook wordt gebruikt door iemand die
eigenlijk geen gordelverlenger nodig heeft, kan
het diagonale gedeelte zodanig van plaats veran-
deren dat de kans op verwondingen juist groter
wordt. Volg de punten 1 tot en met 9 op om een
dergelijk risico te beperken.
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1 Lees het instructieboekje bij de auto door om te
zien hoe u de veiligheidsgordel moet afstellen.

2 Zet de stoel in een comfortabele stand.

3 Haal de veiligheidsgordel voor uw lichaam langs
en ga na of u de veiligheidsgordel zonder gor-
delverlenger kunt omdoen. Maak geen gebruik
van een verlenger alleen omdat u de veilig-
heidsgordel dan gemakkelijker in de sluiting
kunt steken, maar gebruik de verlenger uitslui-
tend wanneer u zonder de verlenger de veilig-
heidsgordel met geen mogelijkheid kunt
omdoen.

4 Steek de slottong van de aanwezige veiligheids-
gordel in de sluiting van de gordelverlenger. Het
etiket op de gordelverlenger moet tegen uw
lichaam aan komen te zitten.

5 Steek vervolgens de slottong van de gordelver-
lenger in de sluiting voor de veiligheidsgordel.

6 Trek het diagonale gedeelte aan, zodat de
heupgordel strak over de heupen loopt. Dit is
met name belangrijk wanneer u een dikke jas
draagt.

7 Wanneer u de gordelverlenger hebt aange-
bracht, is het van belang dat u controleert of de
afstand gemeten vanaf de bovenkant van de
sluiting van de gordelverlenger tot aan de leng-
teas van uw lichaam kleiner is dan 154 mm (6”).
Als de afstand gemeten vanaf de bovenkant van
de sluiting van de gordelverlenger tot aan de
lengteas van uw lichaam kleiner is dan 154 mm
(6”), kunt u de veiligheidsgordel in de auto
zonder gordelverlenger omdoen.

8 Als u de instelling van de stoel verandert, van
plaats verwisselt of andere kleren draagt (bijv.
zonder dikke winterjas plaatsneemt), kan het
zijn dat u de gordelverlenger niet hoeft te gebrui-
ken. Controleer of u wel of geen gebruik moet
maken van de gordelverlenger aan de hand van
de stappen 1 tot en met 7.

9 Verwijder de gordelverlenger en berg deze op,
wanneer u de gordelverlenger niet hoeft te
gebruiken.  De gordelverlenger is uitsluitend
bestemd voor volwassenen die voldoen aan de
vereisten zoals beschreven in de punten 1 tot en
met 7 op bladzijde 3        
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Als de afstand gemeten vanaf de bovenkant van
de sluiting van de gordelverlenger tot aan de leng-
teas van uw lichaam kleiner is dan 154 mm (6”),
kan het gebruik van de verlenger voor een verho-
ging van de kans op verwondingen zorgen. Volg
de aanwijzingen in punt 7 op om dergelijke risicos
te voorkomen.
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Wanneer u gebruik maakt van de gordelverlenger
terwijl u niet voldoet aan de vereisten zoals
beschreven in de punten 1 tot en met 7, kan het
gebruik ervan een verhoogde kans op verwond-
ingen inhouden. Wie niet aan de vereisten vol-
doet, mag dan ook geen gebruik maken van de
gordelverlenger.


