
Gruppe 3 (22 - 36 kg)

1. Dette er en universal barnestol Den er godkendt i henhold til den 
 Europæiske standard ECE R44/04, til generelt brug i biler, og passer i de
 fleste, men ikke alle bilsæder.
2. En korrekt montering er mulig, hvis bilens producent har skrevet i bilens
 instruktionsbog, at bilen er egnet til at få monteret en universal
 barnestol, til denne aldersgruppe.
3. Denne barnestol er klassificeret som Universal, under strengere krav end
 tidligere designs, som ikke bærer dette notat.
4. Hvis du er i tvivl, kontakt da producenten eller købs-stedet af barnestolen.
5. Passer kun, hvis den bliver monteret i et godkendt køretøj.

Passer til alle 
biler med 
ISOFIX montering

  22-36 Kg
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BRUGERMANUAL

Kvalitets garanti

Dette produkt er blevet godkendt i henhold til den strengeste Europæiske
sikkerhedsstandard (ECE R44/04), og passer til Gruppe 3 (22 - 36 kg)

OBS

Denne barnestol er klassificeret til “Semi Universalt” brug, og passer til montering i 
bilsæder, som har følgende placeringer i bilen.

BIL FRONT BAG
Yderste position

NEJ

Yderste Center

NEJJA

Sædepositioner i andre biler, kan muligvis også bruges til denne barnestol. 
Hvis du er i tvivl, kontakt da købsstedet.



Indhold Vigtig information
 

Kontroller at 3-punkts selen er strammet til, for at forhindre
at barnet eller selepuden flytter sig uønsket under kørsel.
Kontroller jævnligt.

BRUG IKKE noget, som for eksempel en pude eller en
jakke, for at hæve barnet fra sædet. I tilfælde af en 
eventuel ulykke, vil selepuden og selen ikke kunne 
beskytte dit barn, som det skal.

Det anbefales IKKE at bruge selepuden, i bilsæder hvor
der er monteret en aktiv airbag foran sædet.

Alle passagerer skal fastgøres med sele i bilen.

Vær sikker på at alle bilens passagerer ved, hvordan 
barnet frigøres fra selepuden, i tilfælde af en ulykke.

Kontroller at bagage og andre løse genstande er sikkert
fastgjort i bilen. Løs bagage kan gøre stor skade på bilens
passagerer, i tilfælde af en eventuel ulykke.

Fastgør altid barnestolen - også selvom den ikke er i brug.

Sørg for at barnestolen ikke bliver klemt i mellem et 
bevægeligt sæde, eller i en bildør.

Opbevar ALTID denne brugermanual i hulrummet, 
på bagsiden af barnestolen.
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Må kun bruges i en fremadrettet position.

Det anbefales IKKE at montere barnestolen i et sæde, 
hvor der er en aktiv airbag foran sædet.

Position i bilen:Fremadrettet montering:

Må kun monteres i en 
fremadrettet position.

Tilladte positioner i bilen - kun med en 
3-punkts sele, som er indikeret med 
grøn. Det anbefales at montere stolen 
på bagsædet.

Brugte barnestole

Vigtig information
-  Garantien vil bortfalde, hvis ikke-originale dele eller 
 tilbehør bliver brugt til stolen.

- Efterlad aldrig dit barn uovervåget i bilen.

-  BRUG IKKE selepuden uden sædebetrækket.
 Sædebetrækket bidgrader til sikkerheden i stolen.

- Sædebetrækket skal vaskes jævnfør vaske-
 instruktionerne på betrækket.

- BRUG IKKE nogle skrappe rengøringsmidler;
 disse kan skade stolens materialer.

- BRUG IKKE barnestolen i huset. Den er ikke designet
 til brug i hjemmet, og må kun bruges i en bil.

- FORSØG IKKE at adskille, modificere eller tilføje dele
 af barnestolen, eller måden hvor på selerne er lavet 
 eller bliver brugt på.

.

Welldon anbefaler at barnestole IKKE bliver købt og solgt brugt.
Mange brugte barnestole har haft fejl og mangler, og har været
direkte farlige at bruge.
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Denne barnestol kan kun bruges med en 3-punkts
sikkerhedssele, som er godkendt i henhold til
UN/ECE regulativ nr. 16 - eller tilsvarende standard.

Dette er en 3-punkts
sikkerhedssele

Dette er en 2-punkts
sikkerhedssele

Vigtig information: Selerne

Skuldersele
Hoftesele

Forberedelse til montering
Vigtige dele
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Armlæn

Udløser til ISOFIX beslag

ISOFIX beslag

ISOFIX udløserknap

Gennemføring til hoftesele

Stop til hvileposition

Kopholder



Forberedelse af beslag

Roter beslagene om til korrekt position (3).

Træk for at udløse (1), og træk samtidig ud på sædet, for
at frigøre beslagene (2).

Før skulderselen i gennem
gennemføringen til skulderselen, 
og før hofteselen under armlænet.

For montering med ISOFIX beslag,
lås da de 2 beslag fast til bilens
fastgørelsespunkter ved sædet.
Vær sikker på at du hører et tydeligt
“KLIK” (i begge sider), og kontroller 
at den grønne markør er synlig i 
begge sider af stolen.

En tom barnestol, skal stadigvæk gøres fast med en
3-punkts sikkerhedssele.

Kontroller at bagage og andre løse genstande er 
fastgjort korrekt.

Montering i bilen

(1) (2)

(3)
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KLIK

Egnet 3-punkts sele + ISOFIX
Semi-universal

Egnet 3-punkts sele + ISOFIX
Semi-universal

Egnet 3-punkts sele + ISOFIX Semi-universal
& 3-punkts sele universal.



Kontroller at selen ikke er snoet.

Hofteselen skal placeres over hofterne.

Placer barnet i sædet.
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KLIK KLIK

Afmontering af sædet i bilen

Fjern stolen fra bilens sæde.

Fjern selen fra stolens
gennemføringer.

Til brug med ISOFIX:
Tryk på udløserknapperne på begge 
ISOFIX-beslag, indtil du hører et 
tydeligt “KLIK”.
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Egnet 3-punkts sele + ISOFIX
Semi-universal & 3-Punkts sele
Universal.

Egnet 3-punkts sele + ISOFIX
Semi-universal

Træk hofte- og skulderselerne tværs over stolen, og fastspænd selen som normalt.
Hofteselen skal føres under begge armlæn af stolen, og skulderselen skal føres over 
armlænet, som vist på billedet.
Den røde seleclips kan bruges til at fastspænde skulderselen sikkert over barnets skuldre,
væk fra nakken. Træk stroppen bag ved barnets ryg, så clips’en hviler på barnets skulder, 
og før skulderselen igennem clips’en. Juster stroppens længde, så clips’en hoder selen 
sikkert på plads over barnets skulder.
ADVARSEL: Kontroller at den røde seleclips ikke kommer på tværs af sikkerhedsselen.



Afmontering og montering af sædebetræk

Betrækket er en del af stolens sikkerhed. Brug ALDRIG stolen
uden betrækket monteret.

Afmontering af betrækket

Træk i den nederste del af betrækket.
Frigør den fra velcroen.
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Rengøring af selepuden

Efter en ulykke

Montering af betrækket

Efter en ulykke, bør selepuden og bilens seler udskiftes.
Selvom de ser intakte ud, kan de i tilfælde af en ny ulykke, 
ikke beskytte dit barn så godt som de skal.

Brug ikke stærke rengøringsmidler; disse kan skade stolen
og dens materialer. Rengør i hånden med vand og en mild
sæbeblanding.

Monter betrækket igen, ved at bruge instruktionerne på forrige side,
i bagvendt rækkefølge.

Betrækket til stolen skal vaskes i henhold til 
vaskeinstruktionerne (på indersiden af betrækket)
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Notater :
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