TRAVELLER

Brugsanvisning (DK)

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

Tillykke med din nye klapvogn, som vi er sikre på at du bliver glad for...

BabyTrold ApS
Sofiendalsvej 75
DK - 9200 Aalborg SV
tlf. +45 96 300 888 • Fax +45 96 380 888
e-mail: babytrold@babytrold.dk
www.babytrold.dk
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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

•

Barnets sikkerhed er DIT ansvar.

•

Vognen er beregnet til ét barn i
aldersgruppen 6-36 måneder, dog
max. 15 kg.

•

Efterlad aldrig barnet uden opsyn.

•

Anvend kun vognen til det antal
børn den er beregnet til.

•

Sikre, at alle låsemekanismer er
aktiveret, før brug.

•

Vær opmærksom på, at enhver
last på styret, eller i lommer bagpå
ryglænet, påvirker vognens
stabilitet.

•

Hold dit barn væk fra vognen, når
den foldes ud og klappes sammen,
for at undgå skader.

•

Varekurven må max. lastes med 5
kg.

•

Lad ikke dit barn lege med vognen.

•

Brems altid vognen, mens barnet
lægges/sættes i og tages op af
vognen.

•

Sædet er ikke egnet til børn
under 6 måneder.

•

Overbelastning eller fejlagtig
sammenklapning kan skade vognen.

•

Brug altid selen.

•

Undlad at placere noget ovenpå
kalechen.

•

Vognen er ikke egnet til løb og
rulleskøjteløb.

•

Undgå kørsel på trapper og rulletrapper.

•

Hold plastemballage væk fra
barnet for at undgå kvælning.

•

Anvend reflekser i mørke.

•

Anvend for sikkerhedens skyld kun
originalt TRILLE® tilbehør.

•

Anvend kun regnslag og insektnet,
der passer til vognen og som sidder
fast, så barnet ikke kan trække det
ind i vognen.

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 vognen og har
ansvar for barnet, stå for.
Det er vigtigt, at alle som anvender vognen forstår anvisningerne. Informér og vis altid hver og en, som skal
anvende vognen, hvorledes vognen skal håndteres – også selvom brugeren kun skal bruge den en kort
periode.
Hvis der er tvivl om noget, står TRILLE-forhandlerne altid parate til at besvare dine spørgsmål.
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Om klapvognen
Du har købt en lille, let og kompakt klapvogn, som er nem at håndtere fx på rejser eller når der er
trængsel i bussen. Vognen er forsynet med et transportbeslag og et praktisk bæregreb, så den er
nem at gå rundt med.
1.

Klargøring og udfoldning

Fakta

1

Sammenklappelig klapvogn med letvægts aluminiumsstel,
opstrammet kaleche, 5-punktssele, justerbart ryglæn (4 pos.)
og benstøtte, samt 4 ikke aftagelige massive hjul, hvor
forhjulene er svingbare og med låsefunktion. Endvidere med
frontbøjle der kan åbnes og svinges væk, mens barnet sættes i
eller tages ud af vognen.
Vægt:
Sikkerhed:

7,5 kg.
Testet iht. EN 1888:2012.

2

Udfoldning
ADVARSEL!
Hold dit barn væk fra vognen, når den foldes ud.
•

Frigør transportlåsen, foto 1.

•

Træk opad i styret, mod dig selv i pilens retning, indtil
vognen er helt udfoldet, foto 2.

•

Pres med foden på låsemekanismens sorte greb (A), i
pilens retning, indtil mekanismen går i hak, foto 3.

•

3

Afvent kliklyd.
ADVARSEL!
Sikre, at alle låsemekanismer er aktiveret før vognen
tages i brug.

•

(A)

Tjek de automatiske låse, ved at presse styret mod
sædet – forbliver stellet udfoldet er låsene aktiveret.

Vognen er nu klar til brug – god tur☺
☺.

2

Funktioner

Bremse
•

4

Brems vognen ved at trykke på bremsepedalen i højre
side, i pilens retning, til låsen aktiveres, se foto 4.
ADVARSEL!
Tjek om begge bremsepedaler er gået i hak.

•

Deaktiver bremsen ved at skubbe bremsepedalen opad,
indtil bremsen deaktiveres.
ADVARSEL!
Brems vognen, når barnet isættes eller tages op.
ADVARSEL!
Parker aldrig vognen på en bakke.
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5-punktssele
Selen er afgørende for sikker brug af vognen, det er derfor
vigtigt, at barnet altid er i selen, og at selen er justeret, så den
passer til barnet.

5

VIGTIGT!
Selen skal sidde forholdsvis stramt, så barnet ikke kan
krænge sig ud af selen.
•

•

Luk selen, ved at klikke taljebæltets spænde med fastgjort skulderstrop, på skridtstroppen, i begge sider, foto
5.

6

Afvent kliklyd.

låst

ADVARSEL!
Brug altid selen, når barnet er i sædet.
ADVARSEL!
Brug altid skridtstop sammen med taljebæltet.

ulåst

Svingbare forhjul
•

Lås svingfunktionen ved at presse låsen i pilens retning,
foto 6.

•

Frigør svingfunktionen ved at trykke låsen opad.

7

Justerbart ryglæn
Sædets ryglæn kan indstilles i 4 forskellige siddevinkler.
•

Tryk på grebet bagpå ryglænet, foto 7.

•

Juster ryglænet, ved at opretholde trykket og skubbe
ryglænet frem eller tilbage til ønsket position.

Justerbar benstøtte
•

Tryk på plastgrebene under benstøtten i henholdsvis
venstre og højre side, samtidigt, og juster benstøtten til
den ønskede position, foto 8.

8

Opstramning af kaleche
•

Opstram kalechen, ved at presse på plastbeslaget i
pilens retning, i begge sider, foto 9.
VIGTIGT!
Undlad, at placere ting oven på kalechen.

•

Frigør kalecheopstramningen, ved at trække opad i
plastbeslaget 9.

Frigørelse af frontbøjle

9

Frontbøjlen kan afmonteres helt, eller åbnes i den ene side,
mens barnet sættes i eller tages ud af vognen.
•

Frigør frontbøjlen i den ene side ved at trykke på den
sorte knap og træk i frontbøjlen, foto 10.

•

Sving frontbøjlen til siden, så isætning og udtagning af
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barnet lettes; eller
•

Frigør frontbøjlen i den anden side, så frontbøjlen
afmonteres.

10

ADVARSEL!
Frontbøjlen kan ikke erstatte brug af sele.
Varekurv
Af hensyn til vognens stabilitet bør alle tasker, drikkedunke,
indkøb o.l. placeres i vognens varekurv, foto 11.

11

Kurven må max. lastes med 5 kg.

3

Sammenfoldning og vedligehold

Sammenfoldning

12

Start med at fjerne barnet fra vognen, da der kan opstå
klemfælder under sammenfoldningen.
•

Frigør kalecheopstrammerne og træk kalechen tilbage
mod styret, foto 9.

•

Pres lås A sammen og træk samtidig opad, indtil låsen
frigøres, foto 12.

•

Træd på lås B og pres samtidig de to styr-sider mod
hinanden og fremad i sammenfoldningsretningen, foto
13+14.

•

(A)
(B)

13

Fold klapvognen ved at presse styret mod sædet indtil
vognen er helt sammenfoldet, foto 14.

(B)

Bæregreb
For at gøre vognen mere bærevenlig er den forsynet med et
praktisk bæregreb, foto 15.
Vedligehold
•
•
•
•
•
•
•

14

Aftør altid stellet, når vognen har været ude i fugtigt vejr.
Vask stellet nænsomt, hvis det har været nær havet eller
kørt på saltede veje og fortove.
Smør bevægelige dele hver 3. måned - benyt kun silikoneolie eller silikone-spray.
Fjern evt. overfladerust med Autosol.
Udsæt aldrig vognen for stærkt sollys gennem længere
tid.
Anvend altid regnslag i regnvejr og snevejr.
Opbevar vognen indendørs og aldrig på fugtige steder.
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15

Er foldningsmekanisme, bremser og sele – intakte og
funktionelle?
Er kalecheopstrammere, rygstøttejustering og varekurv –
intakte og funktionelle?
Er nitter, skruer og møtrikker – intakte og fastspændte?
Er plastdele – intakte og funktionelle?
Er metaldele og metaloverflader – intakte og uden
rustangreb?
Er velcro og trykknapper - intakte og funktionelle?
ADVARSEL!
Stop straks med at bruge klapvognen, hvis dele er
beskadiget eller mangler.
ADVARSEL!
Brug kun originale Trille - reservedele, hvis dele skal
udskiftes.
Vaskeanvisning:

Tekstildele kan aftørres med en let fugtig klud.
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