
1.   VREDET FÖR JUSTERING AV RYGGSTÖDETS VINKEL
2.   HÅL FÖR BÄLTESFÖRANKRING
3.   KROKAR FÖR ATT HÅLLA FAST TYGÖVERDRAGET
4.   VREDET FÖR JUSTERING AV SÄTESHÖJDEN
5.   KNOPP FÖR BORTTAGNING AV RAM
6.   PLÅTKROK
7.   HJUL
8.   ARK
9.   FEMPUNKTSSELE
10.  HYLLA
11.  SKRUV FÖR HYLLAN
12.  BÄLTE I SKREVET
13.  JUSTERINGSKNAPP FÖR FOTSTÖDET
14.  FOTSTÖD
15.  FÖTTER
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Justera sätets höjd genom att trycka på de två svarta knapparna på 
sidorna av sätet, bakom det nedre högra och vänstra ryggstödet. Låt 
knapparna vara intryckta och höj sätet till önskad höjd och se till att 
du hör klicket som visar att sätet sitter på plats. Det finns 7 olika 
höjder för den här stolen.

Försiktighet: Se till att höjden är "låst" i en av de 7 skårorna.

Du kan justera stolens lutning med en stor svart knapp på stolen. 
Det finns 5 möjliga positioner.
Försiktighet: Se till att ryggstödet är "låst" i ett av de 5 
lägena.
Försiktigt: Använd det horisontella läget för barn som är 
äldre än 6 månader och väger mindre än 15 kg. Den liggande 
positionen är inte lämplig för tupplurar eller långvarig sömn. 
Den här produkten kan under inga omständigheter betraktas 
som ett alternativ till en säng.

Du kan nu placera brickan på stolen. 
Den placeras på två kilar på stolens bakre ben. Dra brickan uppåt 
(inte direkt mot dig) tills den är ur kilarna. 
När du har den i handen måste du trycka på tryckknappen i botten 
av facket. På så sätt placeras de två stängerna på höger och vänster 
sida så att du kan dra in dem i stolen. Skjut in brickan försiktigt hela 
vägen in och släpp tryckknappen.
Försiktighet: Se till att brickan sitter på plats, dra försiktigt i 
den för att se till att den inte lossnar av sig själv.
Försiktighet: Låt alltid brickan sitta på plats när barnet sitter 
i barnstolen.

För att använda bältet måste du placera spännena i delaren tills du 
hör ett "klick" som betyder att bältet är på. Se till att du sätter in 
båda remmarna i delaren för att säkerställa att barnet är ordentligt 
fastsatt. För att ta bort bältet trycker du helt enkelt på den centrala 
knappen och båda sidorna lossas samtidigt.
Försiktighet: Du måste alltid säkra ditt barn när du använder 
barnstolen.
Du kan också justera höjden på bältesklämmorna. Det finns två 
höjder med två hål. Se till att båda banden är fria och går bakom 
sätet. Ta bort båda remmarna och dra dem genom sätet. Placera 
varje band i rätt hål på önskad höjd och dra dem över sätets 
framsida. Sätt fast fästet på baksidan av sätet.
Försiktighet: Du måste alltid spänna fast ditt barn när du 
använder barnstolen.
Du kan också lägga till bågen genom att klippa på den som 
visas i bilden ovan.

Justera vinkeln på sätesbenen genom att trycka på de två svarta 
knapparna på båda sidorna av benet. Det finns tre möjliga positioner.
Försiktighet: Se till att foten är "låst" i ett av de tre lägena.

När du får din barnstol förvaras alla komponenter för att 
minimera det utrymme som stolen tar upp.
Du måste därför följa dessa steg för att kunna använda den 
på bästa möjliga sätt.

Ta ut produkten ur lådan och ta bort plastpåsarna.

Du kan enkelt justera avståndet mellan benen genom att trycka på 
de två knapparna på höger och vänster sida av sätet samtidigt.
och vänster sida av sätet, och sedan sära på benen tills du hör ett 
ljud. Benen tills du hör ett "klick" som betyder att de sitter ordentligt 
på plats.
 
Försiktighet: Se till att benen är "låsta" i rätt läge.

VARNING
ELEMENTS

BARNSTOL FÖR BARN

• Den här produkten är avsedd för barn mellan 6 och 36 månader, som 
   väger upp till 15 kg och som kan sitta upp på egen hand när den 
   används som barnstol. I liggande läge är den här produkten avsedd för 
   barn mellan 0 och 6 månader, 9kg. 
• Lämna ALDRIG barnet utan uppsikt. 
• Använd alltid fasthållningsanordningen. 
• Använd inte produkten om alla delar inte är korrekt monterade och 
   justerade. 
• Fallrisk: hindra barnet från att klättra på produkten. 
• Var medveten om risken för att tippa omkull när barnet kan luta sig 
   med fötterna mot ett bord eller annan konstruktion. 
• Ta hänsyn till de risker som orsakas av öppna eldstäder eller andra 
   källor till hög värme i närheten av produkten.
• Montering och justering av produkten måste utföras av en vuxen.
• Förhindra att barn faller eller halkar: använd säkerhetsbältena och kontrollera att 
   de är ordentligt fastspända. Spänn fast bältena både i fastspänt och upprätt läge.
• Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
• Följ tillverkarens anvisningar.
• Använd alltid fasthållningsanordningen.
• Använd inte barnstolen förrän barnet kan sitta upp själv.
• Använd inte stolen om någon del är trasig, trasig eller saknas.
• Använd barnstolen på ett platt, jämnt och plant golv och placera den inte på en 
   hög konstruktion eller ett högt bord.
• Sätt inte fingrarna i mekanismerna och var uppmärksam på barnets lemmar när 
   du justerar dem.
• Använd alltid säkerhetssystemet för att förhindra att du halkar och faller. Barnet 
   ska alltid vara fastspänt i barnstolen med bältena, antingen i liggande eller 
   sittande ställning. Hyllan är inte utformad för att hålla barnet i stolen.
• Fallrisk: hindra barnet från att klättra på produkten.
• För att undvika kvävningsrisker ska du slänga plastpåsarna/skydden.
• Använd inte produkten som en studsare när barnet kan sitta upp själv.
• Den här studsaren är inte avsedd för långa sovtider. Vippan är inte en ersättning 
   för en spjälsäng. Om barnet vill sova är det viktigt att lägga barnet i en lämplig 
   säng.
• Risk för strypning: Lämna aldrig barnet i studsmattan med bältena lösa eller 
   oknutna.
• Lämna inte sätet i solen under lång tid. Vänta tills den har svalnat innan du 
   lägger barnet i den.
• Använd inte andra tillbehör än de som tillhandahålls av tillverkaren.
• Använd inte produkten som barnstol förrän barnet kan sitta upp utan hjälp.

• Brickan och dess tillbehör är inte konstruerade för att bära barnets vikt; brickan 
   är inte avsedd att hålla fast barnet i sätet och ersätter inte säkerhetsbandet.
• Använd inte produkten i närheten av trappor eller trappor.
• VARNINGAR Vid öppning och stängning ska du se till att barnet befinner sig på 
   ett säkert avstånd för att undvika skador.

• Innan du använder barnstolen ska du göra en säkerhetsinspektion för att se till 
   att inga skruvar eller smådelar sitter löst och att sätet sitter fast.
• Rengör dynan. Kudden ska alltid hållas ren för att undvika föroreningar som kan 
   påverka barnens hälsa.
• Rengör hjulen regelbundet 
• Rengöring av stolsramen: Rengör stolen omedelbart efter varje måltid med en 
   mjuk trasa. 
Använd inte flyktiga lösningsmedel för att undvika att skada barns hälsa.

UNDERHÅLL

KOMMERSIELL GARANTI

Alla våra produkter genomgår en rigorös kontroll innan de levereras. Den här 
enheten är garanterad i 12 månader från inköpsdatumet till köparen av maskinen. 
Garantin kan inte överföras till tredje part. Garantibeviset är beställningsnumret. Du 
kan registrera dig online på www.sweetyfox.com för att utnyttja din garanti. 
Reparationer eller ersättningar är säljarens beslut. Om det inte är möjligt att 
reparera produkten/delen ersätter säljaren den. Om reparationen inte fungerade har 
säljaren möjlighet att återbetala priset för enheten eller delen. Produktfel som inte 
täcks av garantin är normalt slitage av produkten, skador som uppstått till följd av 
felaktig användning eller vårdslöshet, felaktig användning av de specifikationer och 
förklaringar som ges i denna manual eller reparationer av en obehörig tredje part. 
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för problem i dessa fall. Garantiservice förlänger 
inte garantiperioden och berättigar inte till en ny garanti! Om du har ett 
garantiärende, vänligen kontakta vår kundtjänst på: contact@sweetyfox.com.

För att vika stolen:
Följ instruktionerna i omvänd ordning. De kan sammanfattas i följande steg:
• Lossa bältet genom att trycka på den centrala knappen för att lossa båda 
   sidorna.
• Ta bort brickan genom att trycka på tryckknappen på brickans undersida. Du kan 
   släppa tryckknappen när du ser de två röda punkterna.
• Placera brickan i kilarna på stolens bakre ben och se till att kilarna passar in i 
   utrymmet på brickan.
• Rätta ut sätet genom att trycka på den stora svarta knappen på ryggstödets 
   baksida.
• Vik tillbaka benen genom att trycka på de två knapparna på sidan av benen.
• Fäll ner sätet genom att trycka på de två knapparna på baksidan av sätet på 
   höger och vänster sida.
Vik benen genom att trycka på de två svarta knapparna i cirklarna på stolens högra 
och vänstra sida.

FÖRVARING

0 m - 9 Kg

“VARNING!
Det är farligt att använda den här liggvagnen på en upphöjd yta, 
t.ex. ett bord.
Den här liggvagnen är inte avsedd för längre perioder av sömn.
Använd alltid fasthållningssystemet.”

SW E E T Y F O X
En fråga ?

Tveka inte att skriva till oss: 
contact@sweetyfox.com
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ÖVERENSSTÄMMER MED EN14988:2017+A1:2020
                          EN12790:2009

BRUKSANVISNINGAR
MODELL: Q1

VIKTIGT! 
LÄS NOGA. OCH SPARA FÖR

FRAMTIDA BRUK FRAMTIDA REFERENS

Barnstolen uppfyller kraven i ASTM F404,
EN14988:2017+A1: 2020, EN12790:2009-standarden.
Valv i enlighet med ASTM F963-standarden.


