Lux

Brugsanvisning (DK)

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *
Læs denne brugsanvisning grundigt igennem
før du anvender babyliften og
gem den for fremtidigt brug.
Dit barn kan komme til skade,
hvis du ikke følger disse anvisninger.

BABYLIFT
Tillykke med din nye TRILLE® babylift, som vi er sikre på at du bliver glad for...
BabyTrold ApS
Sofiendalsvej 73-75
DK - 9200 Aalborg SV
tlf. +45 96 300 888 • Fax +45 96 380 888
e-mail: babytrold@babytrold.dk
www.babytrold.dk

Trille Lux

Brugsanvisning (DK)
Start med at læse alle meddelelser i kolonnerne
ADVARSLER og VIGTIGT

ADVARSLER - Giver informationer der er vigtige for dit barns sikkerhed.
VIGTIGT - Giver informationer om hensigtsmæssig brug og pleje af vognen.

ADVARSLER

VIGTIGT

•

Fjern straks alle plastikposer. Lad aldrig
børn lege med eller på anden måde få fat i
plastikposer, da de kan udgøre en
kvælningsrisiko.

•

Barnets sikkerhed er DIT ansvar.

•

Efterlad ikke barnet uden opsyn.

•

Liften er beregnet til ét barn i aldersgruppen 0 – 6 mdr., dog max. 9 kg.

•

Liften er kun egnet til børn der ikke kan
sidde selv.

•

Liften er kun egnet til børn:
−

der ikke kan sidde selv

•

Lad ikke andre børn lege uovervåget i
nærheden af liften.

−

der ikke kan rulle rundt

•

Brug ikke liften, hvis en del er
knækket, revnet eller mangler.

−

der ikke kan skubbe sig selv op ved
hjælp af hænder eller knæ.

•

Placer kun liften på faste, horisontale
og tørre overflader.

•

Sikre dig, at du har godt fat i begge
hanke, når du går med liften.

•

Placer ikke denne lift på et stativ.

•

Opbevar aldrig liften på fugtige steder.

•

Vær opmærksom på risikoen ved åben
ild og andre kraftige varmekilder, fx
elektriske varmeovne, gasovne, og
lignende i nærheden af liften.

•

Anvend for sikkerhedens skyld kun
originalt TRILLE® tilbehør.

Sikkerhedsråd og anvisninger i denne brugsanvisning, kan ikke dække alle de tilfælde og uforudsete
situationer, som kan indtræffe. Det må underforstås, at sund fornuft, almen forsigtighed og omsorg er faktorer,
som ikke kan bygges ind i en brugsanvisning. Disse faktorer må den som anvender liften og har ansvar for
barnet, stå for.
Det er vigtigt, at alle som anvender liften forstår anvisningerne. Informér og vis altid hver og en, som skal
anvende liften, hvorledes den skal håndteres – også selvom brugeren kun skal bruge den en kort periode.
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Sammenklapning af liften
•
•

Brugsanvisning (DK)
1

Fjern kaleche, forlæder, inderfor og madras.
Træk mod midten i de U-formede metalbøjler indtil liftens sider kan
klappes ned, se foto 1.
Sammenklapningen gør, at liften fylder mindre, når den skal
transporteres eller opbevares.

Opstramning af liften
•

Træk i de U-formede metalbøjler, mod henholdsvis liftens hovedog benende, indtil liftens sider igen er stive/faste, se foto 2.

•

Monter kaleche, forlæder, inderfor og madras.

2

Vedligehold
•

Hanke, trykknapper og bund skal inspiceres regelmæssigt for tegn
på skader og forringet holdbarhed.

•

Evt. beskadigede dele skal straks udskiftet med nye originale dele.

•

Undgå mug og fugt ved ikke at opbevare lift, madras og sengetøj
udendørs - jævnlig udluftning modvirke mug og fugt.

Vaskeanvisning
Betræk
Liftens inderfor er aftageligt og vaskbart, se foto 3. Tåler maskinvask
ved 40º C og hængetørring. Tåler ikke tørretumbling og strygning.

3

Kaleche
Liftens kaleche er aftagelig og tåler aftørring med let fugtig klud. Tåler
ikke maskinvask og tørretumbling.
Madras
Liftens madras tåler håndvask ved 40º C og hængetørring. Tåler ikke
maskinvask, tørretumbling og strygning.

Sikkerhed
Opfylder alle krav i DS/EN 1466:2004+A1/:2007 – Sikkerhedskrav for babylifte.
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