Dansk brugervejledning til

Kørepose
model 206

Vi håber du og dit barn bliver glade for dit
nye EICHHORN® produkt!
VIGTIGT FOR DIT BARNS SIKKERHED:
Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt.
Gem brugervejledningen til fremtidigt brug.

side 1/4

Advarsler
•

Sørg for at dit barn ikke kommer i kontakt med emballage for at undgå kvæling.

•

Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.

•

Vær opmærksom på dit barns temperatur og reguler påklædningen derefter for at
sikre mod overophedning.

•

Benyt altid sele med køreposen så barnet ikke glider ned i posen.

•

Benyt aldrig køreposen, hvis den ikke passer til vognens sele.

•

Benyt ikke køreposen, hvis nogen af kørestolens dele er frigjorte, i stykker eller mangler.

Betjening
•

Køreposen kan anvendes til børn fra 6 måneder til 3 år.

•

Køreposen er ikke egnet til børn yngre end 6 måneder.

•

Benyt altid en sele sammen med køreposen.

•

Benyt køreposen som alternativ til en dyne, men aldrig sammen med en dyne, da dette kan lede til overophedning af barnet.

Vigtig information

•

Køreposen er ikke egnet til indendørsbrug, da barnet risikerer at overophede.

•

Køreposen kan anvendes som tæppe og til barnevogn samt til klapvogn.

•

Lad ikke dit barn lege med køreposen, når den ikke bliver brugt.

•

Anvend kun originale reservedele og tilbehør.
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Montering
Brug i barnevogn
•

Placer køreposen i barnevognskassen så den dækker madrassen.

•

Åbn for køreposen og placer din barnevognssele indeni, så fastgørelsesstropperne
kan føres ud igennem selehullerne til taljebæltet i begge sider af køreposen.

•

Monter og juster barnevognsselen, som det står angivet i instruktionen til din barnevognssele.
VIGTIGT!

Køreposen må kun bruges i barnevognskasser, hvis det er muligt at fastgøre en barnevognssele. Brug ikke køreposen hvis ikke barnevognskassen passer til den.
Brug i klapvogn
•

Åbn klapvognes sele op.

•

Placer køreposen i sædet og træk taljebælte, skridtstrop og skulderstropper igennem
køreposens huller, så selen kan monteres på barnet, når det placeres i køreposen.

•

Monter og juster selen, som angivet i instruktionerne til din klapvogn.
VIGTIGT!
Hvis køreposen ikke passer til klapvognens sele må den ikke anvendes.
Køreposen skal bruges i kombination med klapvognens sele..

Brug som et tæppe
For at bruge køreposen som tæppe skal du folde køreposen helt ud og lægge den på
et lige underlag; eller pak køreposen omkring dit barn, hvis I sidder et koldt sted.
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Vedligholdelse af køreposen
Vedligeholdelse
•

Tjek køreposen jævnligt for eventuelle skader.

•

Brug ikke køreposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler.

•

Brug kun originale reservedele.
Vaskeanvisning

•

Vask køreposen ved 40 grader med et neutralt vaskemiddel uden optisk farvning og
blegemiddel før brug.

•

Køreposen tåler tørretumbling ved lav temperatur - gerne
med to tennisbolde.

Dette produkt er produceret af TH International Aps.
Frejlev Skolevej 44, 9200 Aalborg SV, DK.

www.eichhorn.dk
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