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Sikkerhet
Les disse instruksjonene før bruk, og oppbevar dem for fremtidig bruk. Ditt barns sikkerhet kan
påvirkes hvis du ikke følger disse instruksjonene.
Advarsel:

Det kan være farlig å etterlate barnet uten tilsyn.

Advarsel:

Seteenheten er ikke egnet for barn under 6 måneder.

Advarsel:

Pass på at alle låsemekanismer er aktivert før bruk.

Advarsel:

Eventuell belastning på håndtaket påvirker stabiliteten til barnevognen.

Advarsel:

Bruk alltid sele.

Advarsel:

Ikke bruk vognen hvis noen av delene er ødelagt, bøyd eller mangler.

Viktig!
 Ledsager må være kjent med instruksjonene i denne brukerveiledningen.
 Vognen er laget for barn på opptil 30 kg.
 Parkeringsbremsen må alltid brukes når vognen ikke er i bevegelse.
 Ikke overbelast vognen. Overbelastning av et sete, en veske eller en kurv kan gjøre vognen
ustabil.
 Bruk alltid den fremre gripebøylen og 5-punkts sikkerhetsselen.
 Vær alltid oppmerksom når du bruker vognen for å unngå ulykker, som lett kan oppstå hvis du
er uforsiktig.
 Pass på at du ikke skader deg selv eller et barn når du håndterer vognen.
 Vær oppmerksom på trafikkreglene når du bruker vognen.
 Ledsagere må være oppmerksomme på brannfare. Gjør deg kjent med plasseringen av
nødutganger og med evakueringsplanen for bygningen.
 Bruk rampe eller heis hvis mulig for å forsere hindringer.
 Vognen må løftes av minst to personer.
 Du må aldri transportere vognen hvis du og medhjelperen din ikke er sikre på om dere kan
transportere vognen eller det bærbare barnesetet med barnet trygt.
 Øv først med en tom vogn på å komme over fortauskanter.
 Bruk ikke vognen til andre formål enn den er tiltenkt.
 Bruk ikke vognen til flere barn enn den er konstruert for.
 Bruk ikke tilbehør som ikke er godkjent eller levert av produsenten.
 Dersom du monterer produktet ofte, kan vognens struktur bli bøyd dersom
monteringsveiledningen for vognen ikke følges.
 Ved tydelige feil som hindrer trygg bruk av produktet (f.eks. skade på rammen, deler som faller
av og andre synlige mangler, sprekker osv.), må du slutte å bruke produktet umiddelbart og
kontakte leverandøren.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av annet tilbehør enn det som leveres av
dette selskapet.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader og ulykker som skyldes feil bruk av vognen.
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Tekniske spesifikasjoner
Dixie
Artikkelnummer

D4PWKPYYY

Setebredde

22-32 cm

Setedybde

27 cm

Rygghøyde

25-48 cm

Legglengde

20-30 cm

Ryggvinkel

110°-160°

Knevinkel

90-180°

Brukervekt

30 kg

Egenvekt

16 cm

Mål sammenslått

59,5x38x99 cm

3

Beskrivelse

1

18

2
4
17
16

5
9
10

15
12

3
14

7

11
6

8
13

1. Håndtak
2. Hengsel for høydejustering av håndtak
3. Transportsikring
4. Dreibar monteringskontroll
5. Sammenfoldingslås
6. Bakhjul
7. Hurtigutløserknapp for hjul
8. Brems
9. «Clip-and-go» anordning for bærebag/barneseteadapter
10. Bremsepedal
11. Forhjul
12. Kurv
13. Retningssperre
14. Justeringsskrue for fotstøtten
15. Høydejustering av fotstøtten
16. Barnesikring
17. Sikkerhetsbøyle
18. Hodestøtte
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Feste og fjerne setet fra rammen
Feste sete:
Fest setet på «clip-and-go»-anordningen ovenfra, trykk på adapterne på hver side av låsen. Sørg for
at du hører et tydelig klikk. Trekk setet opp og pass på det er skikkelig låst (ikke kan løses ut).
Fjerne sete:
Trykk på begge knappene på utsiden av adapterselen, trekk setet oppover for å ta det ut av
rammen.
ADVARSEL! Vær oppmerksom når du bærer setet!

Barnesikring
Plasser barnet i vognen og finn riktig sted for kilen. Ta barnet ut av vognen. Finn et egnet festehull i
bunnen av setet. Plasser kilen i setet (den smaleste delen skal peke mot ryggstøtten) og fest kilen
med en mutter.

Hodestøtte
Sett barnet i vognen for å bestemme riktig høyde for hodestøtten. Ta barnet ut av vognen. Plasser
hodestøtten i riktig høyde på ryggstøtten, og fest dem med borrelåsstropper.

Montere understellet
Legg det kompakte understellet på bakken og sett på alle hjulene. Fjern beskyttelsesdekslene på alle
utvidbare låser på begge ender av rørene på håndtaket. Stå mellom bakhjulene på vognen på
håndtakets side. Brems understellet ved å trykke bremserøret til andre ytterposisjon, hold foten lett
på hjulakselen, grip håndtaket og trekk det oppover, mot deg, til du hører et klikk. Pass på at
understellet er sikret ved å trykke håndtaket lett nedover (nå kan understellet ikke foldes sammen).

Folde ut understellet
Brems understellet ved å trykke bremserøret til andre ytterposisjon. Med foten på røret griper du
venstre og høyre dreibare monteringskontroll på røret på håndtaket, og roter det innover. For å sette
understellet i ytterposisjon, trykker du på håndtaket med underarmen (til du kjenner en lett motstand
fra understellets ramme). Sikre med transportsikring. Det monterte understellet kan bremses med
hånden om nødvendig. Ikke la en sammenfoldet vogn hvile på de utvidbare låsene på rørene på
håndtaket, da dette kan skade sammenfoldingsfunksjonen.

Hjul
Montering – trykk på hurtigfestemekanismen på hjulet, sett hjulet på akselen og frigjør mekanismen.
Ved å trekke i hjulet forsikrer du deg om at hjulet er montert riktig og ikke kan løsne.
Fjerning – trykk på hurtigfestemekanismen på hjulet og ta det av aksen.

Parkeringsbrems
Trå på bremsepedalen i plast for å bruke parkeringsbremsen. Kontroller bremsene jevnlig og sørg
for at de fungerer godt ved å rengjøre og smøre mekanismen med silikonfett. (Plastglideren på
innsiden må være løst bevegelig.)

Høyde på håndtaket
Høyden på håndtaket kan innstilles ved å trykke på de svarte plastleddene på begge sider av
håndtaket samtidig og sette det i ønsket posisjon.
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Bruk av vognen:
Endre plassering av setet:
Setet kan plasseres med eller mot kjøreretningen. Bruk parkeringsbremsen på vognen, ta barnet ut
av setet. Ta et godt tak i setet og trykk samtidig på begge knappene på utsiden av adapterselen. Ta
setet opp fra rammen ved å trekke det oppover, og snu det med/mot kjøreretningen. Fest det på
«clip-and-go»-anordningen ovenfra, trykk på adapterne på hver side av låsen. Sørg for riktig
plassering ved at du hører et tydelig klikk. Trekk setet opp og pass på at det er skikkelig låst (ikke
kan løses ut).

Plassering av setet:
Ryggstøtten kan settes i fire posisjoner. Når du installerer låsemekanismen for ryggstøtten med
ryggstøtten plassert oppover, justerer du den til ønsket
posisjon og frigjør mekanismen ved å trykke ryggstøtten nedover. Sørg for at ryggstøtten er
skikkelig festet (det er ikke mulig å endre posisjon). Når du løfter ryggstøtten, justeres posisjonen
automatisk.

Sikkerhetsbøyle:
Sikkerhetsbøylen monteres ved å sette begge endene av sikkerhetsbøylen i siderørene på setet
samtidig. For å ta sikkerhetsbøylen ut, trykker du på utløserpinnen og løfter sikkerhetsbøylen opp.

Høydejustering av fotstøtten:
Hold fotstøtten. Løsne høydejusteringsskruene til fotstøtten. Sett fotstøtten i riktig posisjon og stram
begge høydejusteringsskruene godt. Sikre håndtakene på høydejusteringsskruene ved å trekke og
rotere dem.

Justere vinkelen på fotstøtten:
Trykk på begge knappene på hengselet til fotstøtten samtidig og juster vinkelen på fotstøtten. Slipp
begge knappene og juster fotstøttens posisjon slik at hengslene kan låses.

Komme over fortauskanter og lave hindringer:
Ned – hold godt fast i håndtaket, skyv vognen oppreist med forhjulene mot fortauskanten, trykk et
lite håndtak ned for å løfte forhjulene litt, og kjør deretter forsiktig av fortauskanten med bakhjulene.
Opp – skyv vognen oppreist til fortauskanten, trykk et lite håndtak ned for å løfte forhjulene til ønsket
høyde og kjør inn på fortauet. Hold godt i håndtaket for å holde vognen stabil på sidene. Trekk
håndtaket litt opp for å løfte bakhjulene til ønsket høyde, og kjør på fortauet. Du må aldri dunke
forhjulene i fortauskanten!
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Bære vognen:
Bruk ramper og heiser hvis mulig. Hvis du må forsere trapper eller andre hindringer, må vognen
bæres av minst 2 personer. Ikke gjør dette hvis du og medhjelperen din ikke er sikre på om dere
kan bære vognen med barnet i trygt. Barnet må ikke ha hendene utenfor vognen når dere bærer
den.
ADVARSEL! Løft ALDRI vognen opp ved å holde i gripebøylen, fotstøtten, seteenheten,
bærebagen eller kalesjen til setet/bærebagen!
Ned trapper:
Hold godt i håndtaket, skyv vognen oppreist med forhjulene mot toppen av trappen. Medhjelperen tar
tak i rammen over forhjulene. Begge løfter vognen, bærer den forsiktig ned og setter den ned på
hjulene.
Opp trapper:
Hold godt i håndtaket og kjør vognen baklengs frem til det laveste trinnet i trappen. Medhjelperen tar
tak i rammen over forhjulene.
Begge løfter vognen og bærer den forsiktig opp trappen slik at du går først og medhjelperen følger
etter. Sett vognen ned på hjulene i trygg avstand fra kanten av trappen.

Vedlikehold


Dersom du følger instruksjonene nedenfor, vil du ikke få problemer med vognen, og du vil
ikke trenge å bruke serviceavdelingen vår.



Kontroller låsene på håndtaket, transportsikringen på håndtaket, håndtakene på vognen
og leddene jevnlig for å holde dem i god stand.



Behandle roterende deler og ledd på vognen med smøremiddel på sprayboks
(f.eks. WD 40) minst hver 6. måned. Bruk aldri olje eller vaselin. Pass på at du ikke
bruker for mye smøremiddel (det vil føre til smussavleiringer mellom de roterende
delene). Overflødig smøremiddel må fjernes.



Kontroller trykket i dekkene regelmessig (maks 170 kPa).



Det skal alltid være enkelt å slå sammen og slå ut vognen. Hvis dette ikke lar seg gjøre,
rengjør alle leddene og les de relevante artiklene i brukerveiledningen.



Rammen, lastedelene og hjulene kan vaskes med varmt vann tilsatt vanlig vaskemiddel.



Stoffdelene av trekket kan vaskes for hånd (maks 30 ºC). Ikke bruk tørketrommel. Regn
med lenger tørketid.



Sammensetning: 100 % PES (polyester) med vannavstøtende overflatebeskyttelse.



Du må aldri rengjøre vognen med slipemidler eller ammoniakkbaserte vaskemidler, klor
eller alkoholbaserte rengjøringsmidler.



I regnvær anbefaler vi å bruke regntrekket.



Dersom vognen har vært utsatt for høy luftfuktighet, tørk av den med et absorberende
materiale og la den tørke på et varmt sted.



Tilbehør og stoffdeler til barnevognen må plasseres og lagres slik at de gjennomsiktige
7

plastdelene inne brettes eller snus. De kan skades ved temperaturer under -5 °C.


Vognen må ikke utsettes for langvarig, sterkt sollys.



Tillatt vibrasjon for hjulene til siden og horisontalt er +/- 2 mm.



Kontroller vognens håndtak, ledd og føringslåsen på håndtaket regelmessig for å holde
dem i god stand. Kontroller og etterstram skruene regelmessig.
Hvis det brukes styrekabler (bremser, teleskop, tilt), må de kontrolleres jevnlig, og smøres
om nødvendig.

Service
Service skal utføres av kvalifisert personell.
Det skal kun brukes originale reservedeler, levert av produsent, eller en av produsentens
godkjente leverandører.
Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktene.
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