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„Junior” (22-36 kg)
Sikkerhedspude til børn
Brugervejledning

Bemærkning
Dette er en universal sikkerhedspude. Den er godkendt i henhold til bestemmelse nr. 44, 04
serie af forbedringer til brug i biler. Den vil passe til de fleste bilsæder
Korrekt tilpasning burde være mulig hvis der står i bilens instruktionsbog at der kan monteres en
sikkerhedspude til børn i den aldersklasse.
Sikkerhedspuden er blevet klassificeret som ”universal” under mere strenge betingelser en
tidligere typer som ikke bærer den betegnelse
Hvis du er i tvivl skal du kontakte din forhandler.

Den europæiske godkendelse i henhold til regulativ nr. 44-04
1.
2.

Sikkerhedspuden er konstrueret til børn i vægtgruppe III (22-36 kg).
Puden må kun bruges på bilens bagsæde. Puden er kun brugbar hvis bilen er udstyret
med en trepunkts sikkerhedssele, som er godkendt efter i henhold til UN/ECE regulativ
nr. 16 eller andre lignende standarter.
3. Montering af puden:
Puden skal monteres så den vender fremefter mod forsædet.
Placer barnet på puden, derefter spændes sikkerhedsselen omkring barnet. Du skal sikre
dig at selen går over barnets skulder og ikke halsen eller ansigtet. Du skal sikre dig at
den nederste del af selen går igennem de specielle lommer på sædet. Derefter fastgøres
sikkerhedssele låsen.
For at frigøre barnet skal selen bare løsnes.
4. Du skal sørge for at de fastedele og plastdelene på sædet ikke kommer i klemme ved et
flytbart sæde eller en bildør.
5. Det er vigtigt at den nederste del af sikkerhedsselen er placeret så lavt som muligt mod
skødet og ikke imod maven. Du skal sikre dig at selen ikke er snoet i nogen retning.
6. Brug aldrig sædet hvis det er meget slidt eller har været involveret i en ulykke.
7. Efterlad aldrig barnet på puden uden opsyn.
8. Bagage eller andre tunge eller skarpe genstande skal fastgøres. Løse objekter kan give
skader i tilfælde af ulykke.
9. Produktet må ikke ændres på nogen måde og kun det originale betræk må bruges.
10. Sikkerhedspuden må ikke bruges uden betræk, da det er en integreret del.
11. Det af monterbar betræk er vaskbart ved 30 med et mildt vaskemiddel. Vaskemiddel
uden opløsningsmidler kan bruges til rengøring af plastdele.

