the Grab-and-Go Booster®

4 til 12 år
Gruppe 2/3 (15-36 kg)
Godkendt i overensstemmelse med
ECE R44.04

P/N - 1097 Rev. B

DK

Til lykke med dit valg af mifold Grab-and- Go
selepuden. mifold er markedets mest avancerede,
kompakte og portable selepude. mifold er cirka ti
gange (10 x) mindre end en almindelig, traditionel
selepude, og lige så sikker*. Vi håber, at du vil
blive tilfreds og glad for din mifold. Vi modtager
gerne synspunkter, tanker, idéer, billeder og
videooptagelser fra brugerne.
I kan nå os på flere måder:

Brugsvejledning
Det er af stor vigtighed, at brugsvejledningen
altid opbevares sammen med mifold Graband-Go selepuden. Læg manualen i lommen på
mifold Grab-and-Go’s bagside. Læs manualen
nøje igennem og følg alle vejledninger og
informationer, produktets mærkater og
markeringer samt bilens manual om brug af
sikkerhedssele og selepuder.

support@mifold.com
@mifoldBooster
www.mifold.com/contact
pinterest.com/mifold
facebook.com/mifold
instagram.com/mifold
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*sikkerhedskravet er baseret på
ECE 44/04 direktivet.

Introduktion til din mifold
Grab-and-Go selepude
Inden du tager din selepude i brug, er det vigtigt,
at du forstår, hvordan den monteres korrekt,
og hvordan barnet skal præcist fastspændes
med bilens sikkerhedssele. Du skal også kende
selepudens funktioner.
Der er vigtigt, at du giver dig god tid til at læse
manualen igennem, så du kan forstå, hvordan
dette produkt skal bruges. Det er bedst, hvis du
har mifold Grab-and-Go selepuden foran dig, når
du læser vejledningen.
Læs alle sikkerhedsvarsler og -krav, inden
selepuden tages i brug.
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mifold Grab-and-Go

Selepude, indhold
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IBrugsvejledning

Seleføring til hoftesele
C (RH Højre & LH Venstre side)
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Sikkerhedsvejledning

yy

Anvend altid bilens bagsæde til selepuden –
også selv om trafikreglerne tillader brug på
forsædet

yy

Trafikreglerne er forskellige fra land til lang,
så tjek altid reglerne i det aktuelle land, hvor
selepuden skal anvendes

yy

Kontrollér bilens håndbog angående
instrukser for montering af autostole på
bilens passagersæder

yy

Air-bags kan forårsage skade. Placér ikke
autostole på forsæder, der er udstyrede med
air bag

yy

Din mifold Grab-and- Go selepude skal
placeres og monteres på en måde, som de
normale forhold foreskriver, så den ikke kan
komme i klemme under et klapsæde, mellem
flytbare sæder eller i køretøjets døre.

yy

Sørg for, at der ikke forekommer løst
liggende bagage eller andre store genstande
i bilen, som kan forårsage skade i tilfælde
af en ulykke. Dette kan være til skade for
andre passagerer i bilen. Fastgør altid løse
genstande, inden I kører

yy
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Beskyt din selepude mod direkte sollys, fordi
den kan blive meget varmt og skade dit barn

Sikkerhedsvejledning

yy

Selepuden må ikke modificeres eller
ændres på nogen måde, uden godkendelse
af en kompetent myndighed eller fabrikant,
da dette kan medføre ugyldighed af alle
garantier

yy

Giftige rengøringsmidler kan forårsage
skade og sygdom. Gør aldrig brug af
blegemidler, strygejern, maskinvask og
tørretumbling, da det kan skade produktet.

yy

Efterlad aldrig barnet alene, siddende på
selepuden

yy

Udskift altid selepuden efter en ulykke, fordi
der kan være opstået usynlige skader

yy

Opbevar altid selepuden på et sikkert sted
i bilen, når puden ikke er brug. En selepude,
der ikke er fastspændt kan forårsage skade
på andre biler i tilfælde af en kollision.

yy

Hvis du føler dig usikker på denne vejledning
eller monteringen samt brug af selepuden,
skal du kontakte producenten af selepuden

yy

Ifald du ikke følger vejledningen, kan det
påvirke dit barns sikkerhed

yy

Opbevar denne vejledning sammen med
selepuden, du kan få brug for den igen.
7

Montering af selepuden
Selepuden er beregnet til børn fra ca. 4 til 12-års
alderen (vægt 15-36 kg). Barnet skal spændes
fast med bilens 3-punkts sikkerhedssele, der skal
være ECE R16 godkendt.

Klargøring af
selepuden
1

VIGTIGT: Selepuden er kun beregnet til brug med
en 3-punkts sikkerhedssele og IKKE en 2-punkts
sikkerhedssele.

Åbn selepuden ved at løfte overdelen opad og bagud
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Når seleføringen skal tilpasses i bredden,
skydes justeringsknappen fremad. Slip
justeringsknappen, når den igen skal
fastlåses.
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6

Juster bredden på seleføringsarmene og
fastlås dem igen, som vist på billederne.

4

Åbn spændet, når du
vil justere længden på
selestyringsremmen.
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6a

Sørg for at seleføringen er korrekt
placeret over dit barns skulder, som
vist på billede 6 & 6A.

5

Hvis du vil forkorte
eller forlænge
selestyringsremmen,
trækkes den i den
ønskede retning.
11

Install Your
Booster Seat
7

7a

8

8a

Sæt dit barn i oprejst stilling på selepuden,
skub seleføringsarmene tæt ind mod barnet,
men ikke så de trykker mod barnets lår. Træk
så forsigtigt i seleføringsarmene, så du er
sikker på, at de er i aflåst leje.

9
Sørg for, at selepuden ligger plant på bilens
sæde og støtter mod bilsædets ryglæn.
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Træk bilens sikkerhedssele frem og læg placer
den om barnet. Træk dernæst i selens hofterem,
så den løber gennem seleføringsarmene på
begge sider af selepuden og spænd til sidst
sikkerhedsselen.
13
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10a

Montering af seleklemmen: før bilens diagonale
sele, der er placeret over barnets bryst, gennem
selespændet (åbn klemmen og lås den igen ved at
presse over- og underdelen sammen).

ADVARSEL! Hvis bilens spænde til
sikkerhedsselen sidder for tæt på
selepudens seleføring, så du ikke
kan trække bilens sikkerhedssele
til, kan brug ikke anbefales, og et
andet bilsæde skal tages i brug.
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Sørg for, at bilens hoftesele løber gennem
selestyringerne på begge sider af selepuden.

Træk bilens hoftesele gennem
seleføringsarmene på selepudens sider.
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Checkliste
Hvor sikker en autostol eller selepude er,
eller hvor godt den er bygget, kommer an på
følgende ting, som du skal afstemme, inden I
kører af sted:

Bilens sikkerhedssele skal glattes ud, hvis
den mod forventning er blevet snoet. Træk
også i selen, hvis den sidder for løst. Start
med at trække i hofteselen og dernæst i den
diagonale sikkerhedssele. Sørg for, at bilens
hoftesele ligger hen over barnets lysken, på
begge sider.

yy

Sørg for, at selepuden er vendt i den rigtige
retning: fremad vendt i køreretningen

yy

Sørg for, at bilens sikkerhedssele er
korrekt placeret om barnet – det vil sige, at
diagonalselen løber over brystet på barnet
og er tilpasset med selestyringen, så den
sidder i niveau med skulderen og at 		
hofteselen løber gennem seleføringens
højre og venstre side.

yy

Sørg for, at bilens sikkerhedssele er glattet
ud (den må ikke være snoet) og at selen er
trukket korrekt til om barnet.

VIGTIGT! Fejlbrug af selepuden
mindsker dit barns sikkerhed.
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Vedligeholdelse
Selepudens betræk kan ikke tages af. Brug en
klud med en mild sæbeopløsning til lettere
rengøring af betrækket.

Sikkerhedsvarsel
Giftige rengøringsmidler kan forårsage skade
og sygdom. Gør aldrig brug af blegemidler,
strygejern, maskinvask og tørretumbling, da
det kan skade produktets betræk og føre til
udskiftning af dette.

INFO
Denne selepude er et ”Universal”
sikkerhedsprodukt til børn. Den er godkendt
i overensstemmelse med standarden ECE
R44/04, og egner sig til almen brug i køretøjer.
Den er kompatibel med de fleste bilsæder.

yy

Dette sikkerhedsprodukt til børn passer
med stor sandsynlighed til bilen, hvis
fabrikanten angiver, at den egner sig til
”Universale” sikkerhedsprodukter til børn

yy

Dette sikkerhedsprodukt til børn er
”Universal” klassificeret til overholdelse
af de strengeste kriterier for godkendelse,
mens tidligere modeller ikke modsvarer
disse nye bestemmelser

yy

Dette sikkerhedsprodukt til børn kan
kun monteres i biler med 3-punks
sikkerhedssele eller rulleseler, der er
godkendt i overensstemmelse med
UN/ECE no. 16 eller andre ligeværdige
standarder.

Yderligere information
Denne selepude er ikke godkendt til brug på
flyvemaskiner. For yderligere information
kontakt venligst flyselskabet
Opbevar altid din selepude på et sikkert sted,
når den ikke er i brug.

VIGTIGT! Fjern altid manualen, inden
rengøring af selepuden.

Opstår der tvivl, kontakt da venligst fabrikanten.
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Distribueres i Skandinavien af:
Lassen & Tóth AB / Nordic Crown
Södra Portgatan 19
SE – 283 50 Osby
customerservice@crownproducts.eu

support@mifold.com
@mifoldBooster
www.mifold.com/contact
pinterest.com/mifold
facebook.com/mifold
instagram.com/mifold
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Fremstillet af:
carFoldio Ltd.
Unit 2407., PO Box 6945
London, W1A 6US, England, U.K.
Tel: 0800 47149814 (from within the U.K.)
Tel: +44 207 866 2385 (International)
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