MODEL EII

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL

SIKKERHEDSANVISNINGER FØR IBRUGTAGNING

Advarsler!
For at sikre dit barn den bedst mulige beskyttelse, bør du læse
brugervejledningen omhyggeligt før barnestolen tages i brug.

Brug ikke andre fastgørelsespunkter end de nævnte i brugervejledningen.

Lær børnene om den korrekte sikkerhed, og gør et godt eksempel ved selv at bruge
sikkerhedssele. Gå ikke på kompromis med sikkerheden selv om dit barn græder.

BRUG AF HOVEDKOMPONENTERNE
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Montage af Isofix fastgørelsessystem
ISOFIX er et internationalt standardiseret fastgørelsessystem, der forbinder barnestolen
og bilen. Den inkluderer to ISOFIX fastgørelsesbeslag i bilen og to tilsvarende ISOFIX
beslag på barnestolen, som også skal forhindre barnets fastgørelsessystem mod at vende
sig rundt.
(Vær opmærksom på, at ikke alle biler har et Isofix system, brug aldrig stolen uden
Isofix systemet)

Begge indikatorer skal være
Hold fast på stolen og tryk
den baglæns ind i mod sædet grønne på Isoflex på
forbindelserne.
mod Isofix ankrene. Tryk
stolen tæt til ryggen på
bagsædet.

Det betyder at forbindelserne
på begge sider er låst korrekt
når du hører 2 klik. Klik begge
på plads på samme tid.
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Stolen er forsynet med Isofix fastgørelsessystem, der indeholder to Isofix fastgørelser
i bunden op to i toppen af stolen. For gruppe I er det forbudt at fastgøre stolen med
sikkerhedsselen alene.

Hvis indikatorerne ikke er grønne, Træk hårdt frem og tilbage i
stolen og vær sikker på at
betyder det at Isoflix systemet
stolen er sikkert fastgjort.
ikke er låst korrekt. Prøv igen!

Isofix
topfastgørelse

Isofix f
orbindelse

FASTGØRELSE AF ISOFIX BESLAG
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Find Isoflex ankrene i bilen og installer
ledebeslagene.
Der er ikke nødvendigt at montere ledebeslagene hvis ankrene er lette at finde

Topfastgørelsen kan være placeret:
Bag bagsæderne ved bagruden
bag hattehylden.

Montage af Isofix systemet
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Fastgørelse at topholderen
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På gulvet ved bagagerummet
bag bagsædet.
Under bagsæderne. Sæderne
skal løftes op for at finde fastgørelserne.
På ryglænet på bagsæderne.

Tryk på Isoflex forbindelserne så de låses op og træk
dem helt ud. De må ikke kunne
trykkes tilbage.

Brug af topfastgørelserne styrker fastholdelsesfunktionen, men ikke alle biler har dem.
Nogle biler med Isoflix beslag har heller ikke topfastgørelserne.

A.
B.
C.
D.
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Se detaljerne for Isoflex og topfastgørelser i bilens instruktionsbog.
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Kontroller at sædet er på
plads igen
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Tryk på knappen til
topfastgørelsens
selejustering og træk selen
ud.
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Klik

3

Selen må ikke snos. Fastgør
krogen til topfastgørelsen forsvarligt i bilen.

Hold den nederste del af
stolen fast med knæet og tryk
stolen hårdt bagud mod
ryglænet

Tryk på Isofix justeringerne Isoflex fastgørelserne er
på begge sider samtidigt
udløst når der høres at klik.
og lås fastgørelserne op Tryk på knappen og træk
dem tilbage

Sikkerhedsspændet
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Klik
Træk topfastgørelsens
sele til så stramt du kan.

Når indikatoren er grøn er
fastgørelse installeret
korrekt.

Hvis indikatoren er rød,
så gør installationen om.

Tryk den røde knap ned for
at låse spændet op.
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Løsn topholderen
2

1
Tryk den elastiske metaldel Tag krogen af for at frigøre
af krogen
topfastgørelsen

Træk i justeringsselen for
at stramme selen

Tryk på selens justeringsknap
med én hånd
Hold og træk i skulderselerne
med den anden hånd samtidigt
(ikke i skulderpuderne).

Løsne
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Lad der være 2
voksenfingres afstand
mellem selen og barnet.
Selen må aldrig blive for stram
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Stramme

Tryk justeringsknappen
på fastgørelsen ned og
træk selen ud og forlæng
den

Tryk dem i spændet indtil
der høres et klik

Stramme og løsne 5-punkt selen

Udløsning af Isofix systemet
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Sæt de to metaldele
sammen
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Indstilling af hovedstøttens højde

Aftagning af 5-punkt selen
1

Løft i ringen for at bevæge
hovedstøtten op og ned

Indstil den behageligste
position for barnet

Korrekt position er det
sikreste

Løsn 5-punkt selen så langt
du kan og lås spændet op
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Fjern 5-punkt selen og
seleholderne fra stolen
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Træk først en af
seleholderne af
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Indstilling af skulderselens højde
1

2
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Træk de øvrige seleholdere
af

Udløs og luk 5-punkt
selen op

Tag selerne af
seleholderen
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Træk skulderselerne ud
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Vælg de første slidser lige Fastgør skulderselerne til
Kontroller at selerne er i den
over barnets skulder og
seleholderen for at afslutte korrekte højde
før skulderselerne igennem indstillingen

Tag selerne ud af
seleholderen

Træk selen ud og afslut
aftagningen

Installation af 5-punkt selen
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1. Indsæt selen og dens
holdere i sædebasen
2.Træk de to skulderpuder
på selerne hver for sig
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3. Før selerne gennem
de passende slidser
4.Saml de to seler i
seleholderen. Selerne
må ikke være snoede
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Installering af gruppe I (9-18 kg)
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For denne gruppe skal Isofix systemet være installeret i bilen.

Kryds skulderselen gennem
den T-formede slids på r
yglænet og over barnets
bryst

Fjern 5-punkt selen og den Træk bilens 3-punkt sele
inderste pude og sæt barnet ud og kryds hofteselen
i stolen
under armlænet over
barnets skridt
Sæt sædet på de to Isofix
beslag

Installer Isofix
topfastgørelsen

Kontroller at stolen er korrekt
installeret med Isofix systemet
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Klik

Rigtig placering af
skulderselen
Lås 5-punkt selen op og
placer barnet i stolen

Lås spændet og stram
selesystemet

For denne gruppe kan Isofix systemet ikke benyttes.
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For denne gruppe kan Isofix systemet ikke benyttes.

Kontroller positionen af
Isofix beslagene
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De skal trækkes helt
tilbage

Stram selen og kontroller at
ingen del af selen er snoet

Installation af gruppe III (22-36 kg)

Installation af gruppe II (15-25 kg)
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Lås sikkerhedsselen
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Stolen kan bruges til gruppe
II og III når beslagene er
trukket tilbage

Fjern 5-punkt selen
og den inderste pude
og sæt barnet i stolen

Træk bilens 3-punkt sele
ud og kryds hofteselen
under armlænet over
barnets skridt

Kryds skulderselen gennem
den T-formede slids på
ryglænet og over barnets
bryst
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Klik

Rigtig placering af
skulderselen

Rengøring af plastdele
af stolen

Lås sikkerhedsselen

Stram selen og kontroller
at ingen del af selen er snoet

Tag beskyttelsen af
hovedstøtten. Pas på ikke
at ødelægge EPS skummet
bag beskyttelsen

Fjern 5-punkt selen

Rengøring af selerne.
Brug et neutralt rengøringsmiddel
(under 30 °C) til at rengøre selerne,
og undgå at der kommer vand på
metaldelene
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Brug kun en svamp med neutralt
rengøringsmiddel for nænsom rengøring
hvis der er pletter på seler eller spænde.

Rengøring af
beskyttelsesdelene
Brug et neutralt rengøringsmiddel
(under 30 °C) og varmt vand til rengøringen.
Brug ikke vaskemaskine.

5-punkt selen er en essentiel
sikkerhedskomponent. Det er ikke tilladt
at nedsænke selen i væske.

Fjerne beskyttelseskomponenter
1

VEDLIGEHOLDELSE AF BARNESTOLEN

Maskintørring eller tumbler tørring anbefales ikke.
Kraftig skrubning kan ødelægge tekstiloverfladerne
eller skumindlæggene.
Brug aldrig barnestolen uden
beskyttelseskomponenterne.

Fjern kropsbeskyttelsen
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Det er nødvendigt ofte at kontrollere beskyttelsesdelene og om de fungerer godt for
at undgå ulykker.
Træk i selen og i spændet med kraft før brug for at kontrollere om spændet er løst.
Undgå at opbevare stolen i kolde, våde eller varme omgivelser.
Behold brugervejledningen under hele stolens brugstid.

Fjern skridtbeskytteren

Tag spændet af

Fjern beskyttelsen over
sædebasen

Gør disse ting i omvendt rækkefølge for at
montere beskyttelseskomponenterne

TING DER SKAL GØRES EFTER EN ULYKKE
Udskift stolen efter en voldsom kollision eller ulykke.
Kontakt salgsstedet hvis du er i tvivl.

