TRILLE Vippestol

BRUGSANVISNING

VIGTIGT!
GEM TIL FREMTIDIG BRUG – LÆS OMHYGGELIGT!
Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger.
Opfylder krav i BS EN 12790:2009
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TRILLE Vippestol
Tillykke med jeres nye TRILLE Vippestol.

ADVARSEL! Vær opmærksom på risikoen for åben ild og andre
kraftige varmekilder, herunder elektriske varmeovne,
gasovne, m.v. i nærheden af vippestolen.
ADVARSEL!

Brug ikke Vippestolen hvis nogen del er brækket,
revnet eller mangler og brug kun reservedele
godkendt af producenten

ADVARSEL!

Efterlad ALDRIG vippestolen på et bord og placer
ikke vippestolen ved siden af andre produkter, som
kan give barnet fod-fæste eller udgøre en fare for
kvælning eller strangulering, fx bånd eller snore i
persienner

ADVARSEL!

Løft ALDRIG i bøjlen med legetøj !

ADVARSEL! Efterlad ALDRIG barnet uden opsyn.
ADVARSEL! Brug altid selen i stolen.
VIGTIGT:
Vippestolen anbefales ikke til børn over 9 måneder.
Følg vejledningen nøje når vippestolen skal samles.
Juster IKKE stolen når barnet sidder i den.
Betrækket kan afmonteres og vaskes ved 40 grader.
Sørg altid for at stoffet er monteret korrekt.
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TRILLE Vippestol
INDHOLD
1 stk.TRILLE vippestol.

VEJLEDNING
Modtagelse
Følgende dele indgår til samling af vippestolen.
Vippestolens dele:
1x bøjle med legetøj
2 x sider

Vippestol

1x tvær pind

1 x sæde
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TRILLE Vippestol

Monter først de
to sider.

Monter derefter
tvær pinden.

Sørg for at den
lille tap kommer
frem og at
rørerne klikker
sammen.

Chek at stoffet
er monteret.
Korrekt.
Når stolen skal
rengøres kan du
løsne spændet
for at afmontere
stoffet.
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TRILLE Vippestol

Chek at spændet
i stoffet er
spændt rigtigt.
Du kan løsne
dette spænde når
stoffet skal
afmonteres.
Chek altid at
stoffet er
monteret korrekt
på de 2 spænder.

Barnet skal altid
være fastspændt i
vippestolen.
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TRILLE Vippestol

Juster selen efter
barnets størrelse.

Vippestolen har
flere indstillinger.
Sørg for at stolen
indstilles før
barnet placeres i
Stolen.

Stop
gyngefunktion
ved at vippe de 4
plastdele på
gynge delen op.
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TRILLE Vippestol

Løft Vippestolen
korrekt i
bærehåndtagene.

Løft ALDRIG
vippestolen i
bøjlen med
legetøj!!!
Stolen tipper
bagud.
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VEDLIGEHOLD OG RENGØRING:
Af hensyn til barnets sikkerhed anbefales det:
jævnlig at kontrollere, om der er løse dele eller
slidte syninger i stoffet.
jævnligt at aftørre vippestolen med en klud opvredet
i varmt sæbevand
Når barnet er i stand til selv at sidde, må vippestolen
ikke bruges mere til barnet.
Anbefalet alder 0-6 måneder.

Importør:
Baby Trold ApS - www.babytrold.dk

KONTAKTINFORMATION:
Ved spørgsmål eller behov for reservedele kontakt den
forhandler, som har solgt produktet.

God fornøjelse med Vippestolen!
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VEDLIGEHOLD OG RENGØRING:
Af hensyn til barnets sikkerhed anbefales det:
jævnlig at kontrollere, om der er løse skruer og lignende, da kropsdele
eller snore m.v. i barnets tøj kan hænge fast i disse og medføre risiko
for strangulering
omgående at stramme evt. løse skruer ved brug af unbrakonøgle
jævnligt at lufte madrassen for at imødegå mug- og fugtdannelse
jævnligt at aftørre sengen med en klud opvredet i varmt sæbevand
Når barnet er i stand til selv at kravle ud af sengen, må sengen ikke
bruges mere til barnet.

PRODUCENT:
Baby Trold ApS - www.babytrold.dk

KONTAKTINFORMATION:
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Ved spørgsmål eller behov for reservedele kontakt den forhandler, som har
solgt produktet.

God fornøjelse med sengen!

Vippestol

Side 10

