
VEJLEDNING

Selepude
GRUPPE II+III

Egnet til børn med vægt: 15kg til 36kg
(Cirka 3 til 12 år)

HN12015

◆ Bagage og/eller andre løse som kan forårsage skader ved evt. ulykker skal
sikres optimalt.
◆ Brug ikke selepuden uden betrækket.
◆ Selepudens betræk må ikke erstattes af andre typer betræk.
◆ Inspicer jævnligt seletøjet, og vær ekstra opmærksom på fikseringspunkterne,

syninger og justeringsdele.
◆ Selepuden må ikke benyttes hvis der forefindes fejl, mangler, defektheder, eller

hvis selepuden har været impliceret i trafikuheld.
◆ Alle seler og stropper, som holder selepuden fast til autosædet skal være
stramme, og være tilpasset barnets krop. Sele og stropper må ikke være snoede.
◆ Benyt ikke andre fikseringspunkter end dem der er beskrevet i manualen.
◆ Det er vigtigt at sikre sig at barnet er korrekt placeret på selepuden.

Vaskeanvisning
Betrækket kan vaskes på skåneprogram (30℃). Instruktioner findes
på vaskelabel på betrækket. Må ikke tørretumbles, da det kan
forårsage skader på betrækket.

Betræk：Polyester100%
Fyld：Polyurethan 100%

30
Maks. temp.

30℃ stryges

Placer basen på passagersædet. Sørg for
at det placeres så tæt på sæderne som
muligt.

Placer barnet på basen og lad barnets
ryg læne sig mod rygsædet.

Fastlås selen i selelåsen.

Sørg for at selen ikke er snoet.

Sikkerhedsinstruktioner
Brug venligst få minutter på at læse denne manual. Mange skader og
uheld opstår på grund af forkert brug.
◆ Denne selepude kan kun installeres fremadvendt og ved at benytte 3 punkts

sele.
◆ Før hver køretur skal du sikre at selepuden er korrekt monteret.
◆ Ændre aldrig på selepudens konstruktion.
◆ Efterlad aldrig dit barn uden opsyn når denne er placeret på selepuden.
◆ Sørg for at selepuden ikke er placeret i direkte sol, da den så kan blive meget

varm og dit barn dermed kan brænde sig.
◆ Sørg for at alle dele er korrekt fastlås og ikke sidder i klemme i evt. sæder og

døre.

BEMÆRK
1. Dette er en ”universal” autostol. Den er godkendt til forordning nr. 44, serie 04
ændringer, til generelt brug i biler og vil passe på de fleste autosæder, men ikke alle
2. Se i bilens manual om denne er beregnet til at få monteret en ”universal” autostol for
den pågældende gruppe.
3. Denne autostol er klassificeret som en ”universal” autostol.
4. Ved enhver tvivl om hvorvidt autostolen kan monteres i din bil, bedes du kontakte
fabrikanten eller butikken

5. Instruktionerne bør opbevares sammen med selepuden.
6. De hårde dele samt plastdele på selepuden skal være placeret og installeret som

manual og illustrationer viser.
7. Barnet bør ikke være i bilen eller placeret på selepuden uden opsyn.
8. De primære fikseringspunkter er markeret i manualen. Kontakt forhandleren hvis der

er tvivl.

Kun beregnet til biler udstyret med UN/ECE godkendte 3 punkts seler.

VIGTIGT
Læs og forstå vejledningen før du bruger selepuden første gang. Du kan
risikerer at være skyld i at skade dit barn, hvis selepuden ikke bliver brugt
som foreskrives i vejledningen.
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