BabyTrold-stolen

Bruksanvisning (SE)

* * * VIKTIGT * * * VIKTIGT * * * VIKTIGT * * *
SPARA FÖR FRAMTIDA BEHOV
Läs den här bruksanvisningen noga innan ni först använder stolen.
Barnet kan skadas om ni inte följer bruksanvisningen.

Lycka till med er nya BabyTrold matstol…
BabyTrold ApS
Jellingvej 16
DK - 9230 Svenstrup
tel.: +45 96 300 888 • Fax +45 96 380 888
E-post: babytrold@babytrold.dk
www.babytrold.dk

BabyTrold-stolen

Bruksanvisning (SE)

Börja med att läsa nedanstående
VARNINGAR och VIKTIGT
VARNINGAR– Ger information som är viktig för barnets säkerhet.
VIKTIGT – Ger information om korrekt användning och underhåll.

VARNINGAR

VIKTIGT



Barnets säkerhet är ditt ansvar.



Den här barnstolen är avsedd för barn
från 6 månader till 36 månader.



Lämna inte barnet utan tillsyn.



Använd inte stolen innan barnet kan sitta
upp utan hjälp.



Använd alltid selen.



Låt inte barn leka omkring stolen om den inte är
monterad.



Försäkra dig om att selen sitter som den
ska.



Sitsen ska alltid sitta på den översta höjden
när stolen används till barn mellan 6 och 36
månader.



Använd inte matstolen om inte alla delar
har monterats och justerats korrekt.



Använd inte matstolen om någon del är
trasig, sprucken eller saknas.



Var observant på risken med öppen eld och
andra heta värmekällor i närheten av
matstolen.



Använd inte tillbehör eller reservdelar som
®
inte har tillverkats av BabyTrold

Om matstolen
BabyTrold-stolen är avsedd för barn från 6 till 36 månader. Använd inte stolen innan barnet kan sitta upp
utan hjälp.
Vid frågor eller behov av en reservdel ber vi dig kontakta återförsäljaren där du köpte stolen.
Vi hoppas att du får mycket glädje av stolen.

Skötsel och rengöring
För barnets säkerhet rekommenderar vi:

VARNING!



Regelbunden kontroll av om det finns lösa skruvar eller liknande.



Dra åt de lösa skruvarna med hjälp av sexkantsnyckeln.



Torka regelbundet av stolen med en urvriden trasa doppad i varmt vatten med diskmedel.
®

Använd inte tillbehör eller reservdelar som inte har tillverkats av BabyTrold .

Säkerhet
Stolen uppfyller säkerhetskraven i den europeiska standarden EN 14988-1:2006+A1:2012 för matstolar till
barn
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Verktyg och delar som behövs för att montera stolen
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1.1
1.2

8 silverfärgade skruvar (50 mm långa)
8 silverfärgade muttrar, till 1.1 skruvar

2.1
2.2

2 silverfärgade skruvar (75 mm långa)
1 silverfärgad mutter, till 2.1 skruvar

3.1
3.2

4 guldfärgade skruvar (95 mm långa)
4 guldfärgade muttrar, till 3.1 skruvar

4
5

2 träskruvar
2 sexkantsnycklar

1.1+1.2

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

2 sidor
2 ben
1 tvärstag
1 nederdel av ryggstödet
1 mellandel av ryggstödet
1 mellanstycke till ryggstödet
1 nedre ryggläm
1 övre ryggläm
1 fotstöd
1 sits
1 bygel
1 sele

1.1+1.2

1.1+1.2

1.1+1.2

Baksida

Framsida
3.1+3.2
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Monteringsanvisningar
Placera alla delar på ett stycke tyg innan stolen monteras och montera
stolen på en jämn yta. Montera skruvar och muttrar löst tills alla delar är
monterade och dra därefter åt alla skruvar och muttrar.
1

G
2.1

Samla de två sidorna (A) med benen (B) med de 4 guldfärgade
skruvarna (3.1) och de 4 guldfärgade muttrarna (3.2). Se bild av
framsidan.

2

Montera tvärstaget (C) mellan sidorna med silverfärgade skruvar
(1.1) och silverfärgad mutter (1.2). Se bild av framsidan.

3

Montera delarna till ryggstödet (D+E+F+G) med silverfärgade
skruvar (2.1) och silverfärgad mutter (2.2), se bild 1.

4

Sätt fast delarna till ryggstödet mellan sidorna med silverfärgade
skruvar (1.1) och silverfärgad mutter (1.2), se bild av framsidan.

5

Sätt fast den övre rygglämmen (H) mellan sidorna med silverfärgade
skruvar (1.1) och silverfärgad mutter (1.2), se bild av framsidan.

6

Sätt sitsen (J) i de översta spåren, se bild av framsidan.

F

2.2
E

D

1

2.1

VIKTIGT! Sitsen (J) ska alltid sitta i översta spåret när stolen
används till barn mellan 6 och 36 månader.
7

Montera fotstödet (I) enligt illustration på bilden av framsidan.

8

Dra åt alla skruvar och muttrar med sexkantsnyckeln (5).

9

Sätt fast sitsen (J) och fotstöden (I) mot ryggstödet med träskruvarna
(4), se bild 2

10 Montera bygeln (K), se bild 3.
11 Montera selen (L), se bild 4.

2
Instruktioner för användning
Justering av sele:


Justera axelremmar, magsele och glidstopp till barnets storlek.



VARNING! Använd inte matstolen utan sele.

Avtagbar bygel:
Bygeln kan tas av när du sätter barnet i stolen eller när barnet tas upp ur
stolen.


3

Tryck på låsmekanismen (plastdelen, se bild 3) på båda sidor och
dra bygeln mot dig.

Justering av fotstöd och sits:
När barnet är större kan fotstödet och sitsen justeras efter barnets
storlek.


Lossa skruvarna och placera fotstödet och/eller sitsen i önskade
spår.



Dra åt träskruvarna efter justeringen.
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