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Apramo Artemis Group 2-3 
børnesæde
Tak fordi  du har valgt at købe Apramo 
Artemis Group 2-3 børnesæde.

Bemærk:
Bør kun bruges i biler med en 3. punkts 
rullesele. Godkendt til ECE R16 eller 
tilsvarende standart.

Opbevaring af brugervejledningen
Det er meget vigtigt at brugsvejledningen, 
holdes samlet med sædet.
Brugervejledningen kan opbevares i lommen 
på den ene side af sædet.Brugervejledningen 
bør læses grundigt igennem inden sædet 
tages i brug.
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Forbruger information

Udløsning af en Airbag kan med føre skader. Brug ikke 
sædet, på et passagersæde med en front placeret Airbag.

Rådfør dig altid med bilens instruktionsbog omkring 
montering af sædet i bilen.

Giftige rengørings midler kan medføre ubehag eller sygdom. 
Bug aldrig blegemiddel, betrækket må ikke maskinvaskes, 
stryges eller komme i en tørretumbler, da det kan ødelægge 
betrækket.
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Spændet på bilens sikkerhedssele må ikke komme over 
holderen til selen til skødet.Er det tilfældet bør der prøves 
med et andet sæde.

Generelle sikkerheds instruktioner
Gem brugervejledningen sammen med sædet, 
hivs der er noget du kommer i tvivl om. 
Overholdes instruktionerne ikke kan det gå 
ud over barnets sikkerhed.

Sædet skal placeres og installeres således, at 
der ved normale forhold, ikke kan komme dele 
i klemme ved sæder eller ved bilens dør.

Sædet skal altid udskiftes efter uheld, dette 
for at sikre at der ikke er oversete skader på 
sædet.

Sædet må ikke modificeres, da garantien vil 
bortfalde.
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Sædet bør placeres i skyggen ,for at undgå 
kraftig ophedning som kan skade barnet.

Barnet må ikke efterlades uovervåget i 
sædet, eller i bilen.

Du skal sikre dig at der ikke er løs bagage 
eller andre store objekter, som kan medføre 
skader hvis der sker et uheld. Alle løse dele 
bør altid sikres.

Sædet må ikke bruges uden sædebetrækket, 
brug kun et originalt sædeovertræk, da det 
ellers vil få betydning for sikkerheden.

Du skal altid sikre dig at sikkerhedsselen til 
voksensædet er spændt så snart 
barnesædet er monteret. Dette bør tjekkes 
ofte, også selv om sædet ikke er i brug. Sidder 
børnesædet ikke fast kan det medføre skader 
i tilfælde af en kollision.
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Klargøring af sædet til brug

Inden sædet tages i brug for første gang er 
det vigtigt at forstå hvordan det skal 
installeres korrekt, sikre dit barn korrekt og 
lære hvilke funktioner sædet har..

Tag den nødvendigt tid til at læse og forstå 
disse instruktioner. Dette gøres bedst med 
sædet foran dig.

Oversigt over funktioner.

 Sædebase

Lomme til 
brugervejledning

Tilslutning for 
voksensæde 
sikkerhedssele.

Spænde til 
voksensæde 
sikkerhedssele.
Voksen 
sikkerhedssele 
diagonal 
skuldersele.

Voksen 
sikkerhedssele til 
skødet.
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Gruppe 2-3
(cirka 15Kg til 36Kg/3-12 år)

Installation af sædet i en bil
Sædet kan bruges til børn fra alderen 3-12 
år. Barnet sikres med voksen sikkerhedsselen.
Bemærk: Sæden er konstrueret således at 
det kun kan bruges til en 3 punkt diagonal 
sikkerhedssele og aldrig bruges sammen med 
en 2 punkt sikkerhedssele. (1).

Sikring af barnet vha. voksen 
sikkerhedsselen.
Sædet placeres i kørselsretningen ind mod 
ryglænet på bilens sæde (4).

Når barnet sidder ret op og tilbage i sædet, 
trækkes sikkerhedsselen hen overbarnet.

Den nederste del af sikkerhedsselen trækkes 
henover barnets skød og ind under 
armlænene i begge sider.. Du skal sikre dig at 
den nederste del af sikkerhedsselen, ligger 
helt til i barnets skød og at det har kontakt til 
barnets bækken.

7

DK



Sikkerhedsselen fast spændes. (5)

Du skal sikre dig at i den side hvor 
sikkerhedsselen spændes, skal både diagonal 
selen og den nederste sele, gå under 
armlænet. (6)

For at fjerne barnet fra sædet, skal 
sikkerhedsselen blot løsnes og trækkes til 
siden.

Endelig tjekliste
Uanset hvor sikkert sædet er, uanset hvor 
godt det er konstrueret, så afhænger 
barnets sikkerhed af at du gennemgår 
nedenstående sikkerheds liste før hver tur.

Sædet skal vende fremad og i 
kørselsretningen. (4)
Voksen sikkerhedsselen skal have det 
nederste bælte i skødet på barnet og 
diagonal delen under armlænet i den side 
hvor selen skal spændes. (5) (6)
Sikkerhedsselen må ikke være snoet eller løs.

Vigtigt! Forkert brug af sædet vil reducere 
sikkerheden for dit barn.
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Vedligeholdelse
Betrækket på sædet kan fjernes. Ved mindre 
pletter bruges en fugtig klud, eller sæbevand.. 
Betrækket kan også håndvaskes ved op til 
3  grader.

Giftige rengøringsmidler kan  medføre sygdom. Brug aldrig 
blegemidler. Betrækket må ikke stryges. Betrækket må ikke 
tørres i en tørretumbler.

Afmontering af betrækket
Betrækket afmonteres, ved at trække det 
henover sædet.

Ekstra information
Sædet er ikke godkendt til brug i fly, for mere 
information, kontakt flyselskabet.
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Bemærk
Dette sæde er et universalt sæde. Det er 
godkendt i henhold til regulativerne ECE 
R44/04. Sædet er kompatibelt med de 
fleste bilsæder.
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T. Hansen Gruppen A/S 
Stensgårdvej 1

5500 Middelfart Denmark

Tel.: +45 63 41 69 69
Fax: +45 63 41 35 35

E-mail: thansen@thansen.dk
  www.thansen.dk
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