
BRUGERVEJLEDNING



FØLG ALLE ADVARSLER, INSTRUKTIONER OG ANBEFALINGER I DENNE 
VEJLEDNING FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG AF DETTE PRODUKT

ADVARSLER!
• EFTERLAD ALDRIG BARNET UDEN OPSYN
• SÆDET PÅ KLAPVOGNEN ER IKKE EGNET TIL BØRN UNDER 6 MÅNEDER
• MAKSIMAL BELASTNING: 15 KG
• KLAPVOGNEN HOLDES BORT FRA ÅBEN ILD
•  LØFT ALDRIG KLAPVOGNEN I SIKKERHEDSBØJLEN
•  SPÆND ALTID BARNET FAST I SIKKERHEDSSELEN UNDER BRUG
•  SØRG FOR AT BARNET IKKE ER I NÆRHEDEN, NÅR KLAPVOGNEN FOLDES UD ELLER SAMMEN
•  SØRG FOR AT ALLE LÅSEMEKANISMER ER LÅST, INDEN BARNET ANBRINGES I KLAPVOGNEN
•  LAD IKKE BØRN LEGE MED KLAPVOGNEN
• KLAPVOGNEN ER IKKE EGNET TIL LØB ELLER ANDRE SPORTSAKTIVITETER

Klapvognen må kun monteres og betjenes af en voksen.
Pga. risiko for personskade og kvælningsfare, skal børn holdes på afstand når klapvognen 
samles. 
Aktivér altid parkeringsbremsen når klapvognen holder stille – særligt når barnet anbriges i, 
eller tages op af klapvognen.
Sørg altid for, at sikkerhedsselerne er fastgjort og justeret korrekt til barnets størrelse, inden 
klapvognen tages i brug.
Overbelast ikke klapvognen! Hold altid klapvognen i balance, så alle 4 hjul er i berøring med 
underlaget.
Klapvognen er kun beregnet til brug af ét barn ad gangen.
Brug ikke reservedele eller andre komponenter, der ikke er godkendt til klapvognen. Produ-
centen er ikke ansvarlig for barnets sikkerhed, hvis der ikke er anvendt korrekte og godkendte 
reservedele.
Udfør ikke ændringer på eller modifikationer på klapvognens konstruktion. Kontakt i stedet 
forhandleren for råd og/eller reparation.
Anvend ikke klapvognen hvis den har slidte, løse, beskadigede eller manglende dele.
Undgå personskade! Montér aldrig snører, balloner, plastikposer og lignende på klapvognen, da 
disse kan medføre kvælning. 
Brug aldrig klapvognen på trapper eller rulletrapper! Vær ekstra omhyggelig ved forcering af 
trin og lignende, som f.eks. fortov.
Pga. kvælningsfare skal emballagen holdes uden for børns rækkevidde.



PRODUKTOVERSIGT

MONTERINGSVEJLEDNING OG FUNKTIONER

➊ - Greb 
➋ - Kaleche 
➌ - Stel
➍ - Parkerginsbremse
➎ - Baghjul
➏ - Forhjul 
➐ - Sikkerhedsbøjle
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Denne klapvogn leveres delvist samlet. Der skal ikke bruges værktøj for at færdiggøre monteringen af 
klapvognen.

VIGTIGT! Følg vejledningen nøje. Kontrollér efter hvert trin, at monteringen er korrekt udført.

VIGTIGT! I de fleste tilfælde høres en klikkende lyd, når delene er monteret korrekt.

Følg denne vejledning for montering og brug af klapvognen.









Korrekt sammenklappet klapvogn

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Smør regelmæssigt bevægelige dele. Brug silikoneolie eller silikonespray til smøring.

Rengør alle snavsede metal- og plastikdele regelmæssigt.

Rengør stoffet, plastik- og metaldelene med en fugtig klud eller svamp og mild sæbeblanding.

Brug ikke ætsende midler, opløsningsmidler, blegemiddel eller sprit til rengøring.

Sørg altid for, at klapvognen er helt tør, inden du bruger eller opbevarer den. Der kan dannes mug, hvis 
klapvognen opbevares på et fugtigt sted.

Opbevar altid klapvognen indendørs. Miljøpåvirkninger – direkte sollys, regn, fugt eller høje tempera-
turer – kan beskadige klapvognen. Havluft, vejsalt, syreregn mv. samt opbevaring i det fri kan medføre 
korrosion.

Materialer: 
Stel og hjul:  Metal / plast 
Stof og fyld:   100% polyester 
Greb:  Skum

Testet efter EN 1888-1:2018



Produceret for:
Harald Nyborg A/S

DK-5250 Odense SV
Tlf: +45 63 95 95 00 

Best nr. 9007


