KLAPVOGN
Brugsanvisning: BabyTrold Venus

VIGTIGT
1. Læs disse instruktioner inden brug og gem til senere. Dit barn sikkerhed kan være i fare, hvis ikke disse
instruktioner bliver fulgt.
2. Samlet ukorrekt kan gøre klapvognen usikker.

INDHOLD I KASSEN
Venligst tjek at følgende dele er i pakken:
1. 1 stel, 1 varekurv og baghjul
2. 2 forhjul
3. 1 kaleche
4. Frontbøjle

UDFOLDNING AF KLAPVOGN
Frigør foldelåsen og løft op i håndtagene samtidig med, at hjullåsen trædes ned, indtil den er fuldt udfoldet.

1. SAMLING
a. Påmontering af forhjul. Sikr, at låsemekanismen på forhjulene er godt fastgjort før samling.
Tryk hjulets aksler op og gentag på det andet forhjul.

b. Påmontering af kaleche
Påsæt kaleche i håndtagene på begge sider af klapvognen og spænd velcroen fast på begge sider. Lås derefter
kalechen med håndtagene på siden.

2. JUSTERING
a. Justering af rygstøtten. Tryk håndtaget bag på rygstøtten og juster til ønsket position.

Justerbar fodstøtte.
Ryk sektionsknapperne op og juster til ønsket position i begge sider.

3. SAMMENFOLDNING AF KLAPVOGN
Fold kalechen, skub rygstøtten op i oprejst position og fodstøtten er oppe, når du folder klapvognen.
Følg nedenstående billeder og frigør låsene på klapvognen. Pres klapvognen og lås foldelåsen.

a. FUNKTIONER
b. Bremsefunktion: For at anvende bremser, træd bremsepedalerne ned på baghjulene og kør klapvognen frem og
tilbage, indtil den låser.
For at låse op, træk bremsepedalerne op.

b. Drejelige forhjul. For at oplåse forhjul, tryk låsen på hjulet op og tryk ned for at låse hjulet.

5. GENERAL INFORMATION
a. Pleje og vedligeholdelse:
Tør metal og plastik overflader af med en klud med mild sæbe og varmt vand.
Aftageligt betræk kan vaskes i hånden med koldt vand.
Tjek klapvognen med jævne mellemrum samt løse eller ødelagte dele. Udskift, stram og reparer om nødvendigt.
Brug ikke klapvognen, hvis den er skadet eller i stykker.

b. Brug af sele.
Lås spænderne sammen, indtil der høres et klik.

For at låse selen op. Tryk på knappen. Du kan justere bæltelængden, så den passer din baby.
Advarsel: Brug altid sele.

6. ADVARSEL:


















Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.
Sikr, at alle låse virker inden brug.
Hæng ikke ting på klapvognen, da det påvirker stabiliteten af klapvognen.
Hold børn på sikker afstand under sammenklapning af klapvogn.
Brug ikke denne klapvogn, hvis der er dele, der er i stykker eller mangler.
Tillad ikke flere børn i klapvognen samtidig.
Tillad ikke børn at stå op i klapvognen eller på fodstøtten.
Tillad ikke genstande oven på kalechen, da det kan gøre klapvognen ustabil.
Brug ikke vognen på trapper.
Lås alle bremser, når du parkerer klapvognen.
Af sikkerhedsmæssige årsager brug altid selen.
Sikr, at klapvognen er helt oprejst, og alle låsene er låst, inden klapvognen tages i brug.
Anbefalet for børn fra 6 måneder dog max op til 15 kg.
Last ikke varekurven med mere end 2 kg.
Klapvognen kan tippe fremover og skade dit barn. Hold da altid fast i klapvognen, når dit barn sidder i den.
Denne klapvogn er ikke egnet til løb eller rulleskøjtning.
For at undgå risiko for skader, venligst tjek og vedligehold klapvognen jævnligt.

