BRUGERVEJLEDNING TIL

TRILLE BabySit
VIGTIGT - GEM FOR FREMTIDIG BRUG.
Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger.
Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender TRILLE BabySit stolen.

ADVARSEL! Information vedrørende dit barns sikkerhed.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benyt ikke stolen før barnet kan sidde selv.
Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
Spænd altid barnet fast i stolen.
Benyt ikke stolen, hvis der er dele, der er knækket,
revnet eller mangler.
Benyt ikke stolen, før alle dele er korrekt monteret
og justeret.
Spænd altid stolen fast på spisebordsstolen.
Placer aldrig BabySit-stolen på en ustabil
spisebordsstol.
Placer aldrig BabySit-stolen på en 3-benet
spisebordsstol.
Placer aldrig BabySit-stolen på en stol med hjul.
Placer ikke stolen i nærheden af ild eller andre
varmekilder fx. gasovne.

Placer TRILLE BabySit på en spisebordsstol
–juster stolen efter spisebordsstolens ryglæn.
Se billede 2
Før brug:
• Justering af ryglænsbøjler.
• Tjek at ryglænet sidder rigtigt på tværstang.
• Korrekt bru gaf sele - altid med skridtstrop.
• Fastgørelse til sædet.
• Kontroller at begge kroge på TRILLE BabySit
hviler på spisebordsstolens ryglæn.
Se billede 3
• TRILLE BabySit fastmonteres med sele
under spisebordsstolen. Sørg for at selen er
monteret og justeret korrekt.
Se billede 4

Billede 1

Gerne igen:
Tjek at alt er monteret og justeret korrekt.
Billede 2

BRUGERVEJLEDNING TIL

TRILLE BabySit

Efter brug:
• Når BabySit-stolen foldes sammen, skub let på
beslaget af stolens ryg.
• Placeres i opbevaringstaske uden for børns
rækkevidde.

Pleje og Vedligehold.
TRILLE BabySit kan tørres af med en opvredet klud.
Udsæt ikke stolen for stærk sollys gennem længere
tid, da den herved kan miste farven.

Billede 3

Matrialer
PVC-fri betræk
Testet iht. prEn 14988:2004 - Høje barnestole

Billede 4
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