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* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *
GEM DENNE TIL FREMTIDIGT BRUG
Læs denne brugermanual grundigt inden første brug af højstolen.
Dit barn kan komme til skade hvis disse instruktioner ikke følges.

Tillykke med din nye BabyTrold højstol…
BabyTrold ApS
Jellingvej 16
DK - 9230 Svenstrup
tlf.: +45 96 300 888 • Fax +45 96 380 888
E-mail: babytrold@babytrold.dk
www.babytrold.dk
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Start med at læse det nedenstående
ADVARSLER og VIGTIGT
ADVARSLER – Giver informationer der er vigtige for dit barns sikkerhed.
VIGTIGT – Giver informationer om korrekt brug og vedligeholdelse.

ADVARSLER

VIGTIGT



Barnets sikkerhed er dit ansvar.



Denne børnestol er beregnet til børn fra 6
måneder til 36 måneder.



Efterlad ikke barnet uden opsyn.



Brug ikke højstolen før barnet kan sidde
uden hjælp.



Brug altid selen.



Lad ikke børn lege omkring højstolen hvis ikke den
er samlet.



Vær sikker på at selen sidder korrekt.



Sædet skal altid sidde i den øverste rille når
stolen bliver brugt til børn mellem 6 og 36
måneder.



Brug ikke højstolen med mindre alle dele er
installeret og justeret korrekt.



Brug ikke højstolen hvis dele er I stykker,
brækket eller mangler.



Vær OBS på risikoen ved åben ild og andre
kilder til stærk varme i nærheden af
højstolen.



Brug ikke tilbehør eller reservedele som ikke
®
er produceret af BabyTrold

Om højstolen
BabyTrold stolen er beregnet til børn fra 6 til 36 måneder. Brug ikke højstolen før barnet kan sidde uden
hjælp.
I tilfælde af spørgsmål eller mangel på reservedele kontakt da forhandleren, hvor stolen er købt.
Vi håber du vil blive glad for stolen.

Pleje og rengøring
For barnets sikkerhed er det anbefalet at:


Regelmæssigt tjekke om der er løse skruer eller lignende.



Stramme de løse skruer ved hjælp af unbrakonøglen.



Regelmæssigt tørre stolen over med en fugtig klud opvredet i varm vand med sæbe.

ADVARSEL!

®

Brug ikke tilbehør eller reservedele som ikke er produceret af BabyTrold .

Sikkerhed
Stolen opfylder sikkerhedskravene i den europæiske standard EN 14988-1:2006+A1:2012 for højstole til
børn
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Værktøj og dele krævet for at samle stolen
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8 sølvskruer (50 mm lange)
8 sølvbolte, til 1.1 skruer

2.1
2.2

2 sølvskruer (75 mm lange)
1 sølvbolte, til 2.1 skruer

3.1
3.2

4 guldskruer (95 mm lange)
4 guldbolte, til 3.1 skruer

4
5

2 træskruer
2 unbrakonøgler

1.1+1.2

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

2 sider
2 ben
1 tværstang
1 nedre del af rygstøtte
1 mellemste del af rygstøtte
1 mellemstykke til rygstøtte
1 nederste ryglæn
1 øverste ryglæn
1 fodstøtte
1 sæde
1 bøjle
1 sele

1.1+1.2

1.1+1.2

1.1+1.2

Bagside

Forside
3.1+3.2
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Samleinstruktioner
Placer alle delene på et stykke tekstil før stolen samles og saml stolen
på en lige overflade. Saml skruer og bolte løst indtil alle delene er
samlet og stram derefter alle skruer og bolte til.
1

G
2.1

Samle de to sider (A) med benene (B) med de 4 guldskruer (3.1) og
de 4 guldbolte (3.2). Se billedet af forsiden.

2

Monter tværstangen (C) mellem siderne med sølvskruer (1.1) og
sølvbolte (1.2). Se billedet af forsiden.

3

Saml delene til rygstøtten (D+E+F+G) med sølvskruer (2.1) og
sølvbolte (2.2), se billede 1.

4

Sæt delene til rygstøtten fast mellem siderne med sølvskruer (1.1)
og sølvbolte (1.2), se billedet af forsiden.

5

Sæt det øverste ryglæn (H) fast mellem siderne med sølvskruer (1.1)
og sølvbolte (1.2), se billedet af forsiden.

6

Sæt sædet (J) i den øverste rille, se billedet af forsiden

F

2.2
E

D

1

2.1

VIGTIGT! Sædet (J) skal altid sidde i øverste rille når stolen bruges
til børn mellem 6 og 36 måneder.
7

Monter fodstøtten (I) som illustreret på billedet af forsiden.

8

Stram alle skruer og bolte med unbrakonøglen (5).

9

Sæt sædet (J) og fodstøtten (I) fast til rygstøtten med træskruerne (4),
se billede 2

10 Monter bøjlen (K), se billede 3.
11 Monter selen (L), se billede 4.

2
Instruktioner til brug
Justering af sele:


Juster skulderstropper, mavesele og skridtstrop til barnets størrelse.



ADVARSEL! Brug ikke højstolen uden selen.

Aftagelig bøjle:
Bøjlen kan tages af når du sætter barnet I stolen eller når barnet tages
ud af stolen:


3

Tryk på låsemekanismerne (plastik dele, se billede 3) på begge
sider og træk bøjlen mod dig selv.

Justering af fodstøtte og sæde:
Når barnet er større kan fodstøtten og sædet justeres til barnets
størrelse.


Løsn skruerne og placer fodstøtten og / eller sædet i de ønskede
riller.



Stram træskruerne efter justering.
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