
Gruppe 2+3 (15 - 36 kg) 
1. Dette er en universal barnestol. Den er godkendt i henhold til 
godkendelse Nr: 44,04, til almindelig brug i køretøjer, og passer 
til de fleste, men ikke alle bilsæder.
2. Korrekt pasform er sandsynlig, hvis fabrikanten har skrevet i 
instruktionsbogen, at der kan monteres en universal barnestol, 
til denne aldersgruppe i bilen.
3. Denne barnestol er kategoriseret som ”universal” under 
strengere krav, end dem der er anvendt på tidligere modeller, 
som ikke bærer dette mærkat.
4. Hvis du er i tvivl, kontakt da enten fabrikanten eller 
købs-stedet.
5. Kun egnet, hvis den er monteret i en bil, udstyret med en 
3-punkts sikkerhedssele, som er godkendt i henhold til 
godkendelse UN/ECE Nr. 16 - eller en tilsvarende standard.

Produktet er blevet godkendt i henhold til de strengeste europæiske 
standarder (ECE R 44/04) og er egnet til gruppe II+III (15-36 kg.)
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BRUGERMANUAL

Kvalitets garanti

IMPORTØR:
DBU dansk biludstyr A/S

Tel: 86 78 52 00
DBU@biludstyr.dk
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VIGTIG INFORMATION

Kontroller at 3-punkts selen er strammet fast, for at 
forhindre at barnestolen flytter sig. Kontroller jævnligt.

BRUG IKKE et tæppe eller en jakke, til at forsøge at hæve 
barnestolen højere op. I tilfælde af en ulykke,vil 
sikkerhedsselen og barnestolen, ikke kunne beskytte 
barnet som det skal.

Barnestolen MÅ IKKE bruges i et sæde, med en aktiveret 
airbag.

Alle passagerer i bilen, bør være fastspændt med en
sikkerhedssele.

Vær sikker på at alle i bilen ved, hvordan barnet frigøres, 
i tilfælde af en nødssituation.

Vær sikker på at bagage og andre løse genstande, bliver 
fastspændt ordentligt. Løse genstande kan forårsage 
stor skade i kabinen, i tilfælde af en ulykke.

Sørg for at barnestolen er fastspændt korrekt, også når 
den ikke bliver brugt.

Sørg for at barnestolen ikke bliver klemt bag et forsæde, 
eller klemt i en bildør.

GEM venligst denne brugermanual i pladsen under 
barnestolen.
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Må KUN monteres i en fremadvendt position.

Barnestolen MÅ IKKE bruges i et passagersæde,
med en aktiv airbag.

Placering i bilen:Fremadvendt position:

Barnestolen må kun bruges
i en fremadvendt position.

Tilladte placeringer i bilen, dog
kun med en 3-punkts sikkerhedssele.

Det anbefales at placere stolen på
bagsædet.

Brugte barnestole

VIGTIG INFORMATION
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Vi anbefaler at barnestole IKKE skal købes eller sælges brugt.
Mange brugte barnestole, viser sig at være yderst farlige.

Garantien vil bortfalde, hvis der bliver brugt, eller monteret
uoriginale dele.

Efterlad ALDRIG dit barn uovervåget i barnestolen.

BRUG ALDRIG barnestolen uden betrækket.
Betrækket bidrager i høj grad, til sikkerheden i barnestolen.

Betrækket skal vaskes i overensstemmelse, med vaske-
instruktionerne i denne brugermanual.

BRUG IKKE skrappe rengøringsmidler; disse kan skade
materialerne på barnestolen.

BRUG IKKE barnestolen i hjemmet. Den er ikke designet 
til at blive brugt andre steder, end i bilen

FORSØG IKKE at adskille, modificere eller montere 
noget på barnestolen, eller forsøge at ændre på måden, 
hvorpå selen bliver brugt i stolen.



Denne barnestol må KUN bruges med en
3-punkts sikkerhedsele, godkendt til UN/ECE
godkendelse nr. 16, eller en tilsvarende 
standard.

Dette er en 3-punkts
sikkerhedssele.

VIGTIG INFORMATION: SELER

!

Skråsele

Hoftesele

FORBEREDELSE TIL MONTERING
Vigtige dele
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Hovedstøtte

Armlæn

Frigørelse af ISO-FIX / sovestilling
Justering af hovedstøtten

Skuldersele gennemførsel

Stole-skal

Hoftesele gennemførsle

Sovestillings-beslag

ISO-FIX frigøringsknap

ISO-FIX bøjler

Dette er en 2-punkts
sikkerhedssele.



FORBEREDELSE AF ISO-FIX

Roter grebene til den rigtige position (3).

Træk for at løsne (1) samtidig med du trækker og frigører
grebene fra stolen på bagsiden (2).

!

MONTERING I BILEN

!
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2 Træk sikkerhedsselen igennem
gennemføringen, ved skulder-
højde på barnestolen.

For at montere barnestolen 
med ISO-FIX beslagene, lås
grebene fast i ISO-FIX beslagene
i bilen. Vær sikker på, at du hører
2 ”CLICK”.

87

Selvom barnestolen ikke er i brug, skal den 
stadigvæk fastspændes med sikkerhedsselen.

Vær sikker på, at alle løse genstande og bagage
er fastspændt korrekt.



Kontroller at selen ikke er snoet.

Hofteselen skal sidde over hofterne.

!
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Kontroller at barnet sidder, i den sikreste position.
(Se næste side)

Fastlås selen i selelåsen.
“CLICK”

Placer barnet i stolen.

Kontroller den rigtige sidde-position

Hoved- og ryglæn
er for højt oppe.

Hoved- og ryglæn
er for langt nede.

Hoved- og ryglæn er 
i den korrekte højde.

5 Justerbar barnestolen til den
korrekte højde, ved at trykke
på knappe til justering af 
hovedstøtten, og flyt hoved-
støtten til den rigtige højde.
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! Du kan finde ud af om, barnestolen er kompatibel med din bils ISO-FIX
system. ISO-FIX grebene kan ”gemmes” væk under stolen, så
stolen også kan monteres i biler uden ISO-FIX beslag.



Korrekt selegennemføring

Sørg for at selen løber igennem begge gennemføringer.
Både den ved skuldrene, og den ved armlænet.

Kontroller at selen, er placeret inden for den grønne zone.

Sovestilling

Sidde-position Sovestilling

Træk for at løsne (1), samtidig med du trækker og frigører
sovestillings-beslaget på bagsiden (2).
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AFMONTERING AF BARNESTOLEN

Fjern barnestolen.

Løsn selen, og træk den fri
af selegennemføringerne.

ISO-FIX beslagene:
Tryk på de røde knapper,
på samme tid med du trækker
ud i grebene.

AFMONTERING OG MONTERING AF 
SÆDEETRÆKKET

Sædebetrækket bidrager i høj grad, til sikkerheden i 
barnestolen. Brug ALDRIG stolen uden betrækket.

!
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Afmontering af betrækket
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1. Træk den nederste del af betrækket af.
Frigør den fra velcroen.

2.Træk den øverste
del af. Start, hvor
den røde pil er.

4. Frigør elastik-båndene.
Start fra toppen.

2 3

3. Fjern betrækket 
helt, og løsn elastik-
båndene fra fra
deres fæstne.



Rengøring af barnestolen

EFTER EN ULYKKE

Montering af betrækket

!

Efter en ulykke, skal barnestolen og bilens sikkerhedsseler 
udskiftes. Selvom de ser ubeskadiget ud, kan de, i tilfælde 
af en anden ulykke, ikke nødvendigvis beskytte dit barn som 
de skal.

Brug ikke skrappe rengøringsmidler; disse kan skade 
materialerne på barnestolen.
Rengøres i hånden, med en mild sæbe og vand.

Monter betrækket, på samme måde som den forrige instruktion.
Blot i modsat rækkefølge.
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Betrækket til barnestolen, skal vaskes som vist i 
vaskeanvisningen ( placeret på indersiden af 
betrækket ).




