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I-SIZE AUTOSTOL 

MODEL 360 

 

BRUGERMANUAL 

LÆS OMHYGGELIGT MANUALEN FØR BRUG 

GEM MANUALEN TIL SENERE BRUG 



Side 2 

! ADVARSEL ! 
• Læs omhyggeligt vejledningen og gem den til senere brug, hvis produktet videregives 

til andre, så videregiv venligst manualen sammen med autostolen.  

• Manualen til autostolen er placeret i en lille taske på den højre side af ryglænet.  

• INGEN autostol kan garantere fuld beskyttelse mod skade i en ulykke. Dog kan korrekt 

brug af denne autostol nedsætte dit barns risiko for alvorlige skader eller død. 

• Barnets vægt skal være under 18 kg og kropsstørrelse mellem 40-105 cm. (ca. 4 år 

eller yngre).  

• Brug IKKE fremadvendt tilstand, hvis dit barn er under 83 cm / 15 måneder gammel. 

• Alle sikkerhedsseler skal strammes, og må ikke være snoet. 

• Monter og brug IKKE autostolen uden at følge instruktionerne og advarsler i denne 

vejledning, ellers kan du udsætte dit barn for alvorlig risiko/skade eller død. 

BEMÆRK 

• Der må ikke foretages ændringer på denne autostol eller brug sammen med 

komponenter fra andre producenter, da de kan være til fare dit barns sikkerhed.  

• Brug IKKE autostolen, hvis den er beskadiget eller har manglende dele.  

• Du må IKKE have dit barn i svøbt tøj, når du bruger autostolen i baby eller småbørns 

tilstand, da dette kan forhindre dit barn fra at være ordentligt og sikkert fastgjort af 

skulderselerne og selen mellem lårene.  

• Ved brug af autostolen i baby eller småbørns tilstand, skal selen bruges korrekt, vær 

opmærksom på, at hofteselen ikke er over barnets bækken. 

• Efterlad ikke autostolen i bilen uden montering med ISOFIX eller spændt 

sikkerhedssele idet, at en løs autostol kan blive kastet rundt og kan skade passagerer  

ved en skarp drejning eller ved pludselig stop eller kollision.  

• Fjern autostolen fra bilens kabine hvis den ikke er i regelmæssig brug.  

• Efterlad ALDRIG dit barn uden opsyn i autostolen. 

• Monter ALDRIG autostolen i bagudvendt-tilstand på et bilsæde, der er udstyret med 

sikkerhedsairbags.  

• Autostolen skal skiftes, hvis den har været udsat for voldsomme belastninger i en 

ulykke.  

Side 19 

Noter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 18 

For instruktionsvideoer og digitale manualer 

besøg os på www.eichhorn.dk 

 

MED BABY INDSATS UDEN BABY INDSATS 

Side 3 

• Brug ALDRIG snor, reb eller andre erstatninger i stedet for sikkerhedsseler i tilfælde af 

skader på sikkerhedsselen.  

• Brug IKKE denne autostol som en almindelig stol, da den kan vælte og skade barnet. 

•  Hold autostolen væk fra direkte sollys, ellers kan autostolen blive for varm til barnets 

hud.  

• Brug IKKE autostolen uden betræk.  

• Betrækket bør ikke erstattes med et uoriginalt betræk, ud over det der anbefales af 

producenten (betrækket udgør en integreret del af autostolens sikkerhedssystem).  

• Brug IKKE andet end de anbefalede betræk i denne autostol.  

• Bær IKKE autostolen med et barn i den.  

• Undgå at autostolens sikkerhedssele og spænde kommer i klemme i bilens sæde eller 

dør.  

• Fortsæt ikke med at bruge autostolen, hvis den har været i et uheld. Udskift straks 

autostolen, da der kan være usynlige strukturelle skader fra uheldet.  

• For at undgå kvælning, skal plastpose og emballage fjernes før brug af autostolen. 

Plastposen og pakkematerialer bør holdes væk fra babyer og børn.  

• Der må IKKE anbringes genstande i støttebenets område foran din base.  

• Kontroller ofte ISOFIX-låsene (17) for snavs og rengør dem om nødvendigt. 

Sikkerheden påvirkes ved indtrængen af snavs, støv, madrester osv. 

• Kontakt forhandleren for spørgsmål vedrørende vedligeholdelse, reparation og 

reservedele.  

 

 

MONTER IKKE denne autostol under følgende forhold:  

1. Bilens sæder er med hoftesele.  

2. Bilsæder, der vender fremad eller bagud modsat bilens køreretning.  

3. Bilsæder der kan flyttes under montering.  

Læs venligst bilfabrikantens håndbog om ISOFIX- systemet.  

Manualen skal opbevares på autostolen. 



Side 4 

• Autostolen skal være monteret og installeret, så autostolens bevægelige dele ved 

normal brug ikke risikerer at blive fanget og beskadiget af et bevægeligt sæde eller i 

bilens dør.  

• Støttebenet skal altid være i kontakt med bilens gulv.  

• Seler som fastholder barnet skal altid spændes efter barnets krop.  

• Hofteselen skal spændes fast og lavt, så barnets bækken er sikret og beskyttet.  

• Det er farligt at foretage ændringer eller tilføjelser til autostolen uden godkendelsen af 

den typegodkendte myndighed (ECE), det er også farligt ikke at følge Eichhorn 

brugermanualen nøje.  

 

NØDSTILFÆLDE 
I nødstilfælde eller ved ulykker, er det meget vigtigt at give barnet førstehjælp og lægehjælp 

med det samme.  

 

PRODUKTINFORMATION 
Ved fremadvendt brug (i kørselsretningen) skal barnets højde være mellem 83-105 cm. 

Ved bagudvendt brug (mod kørselsretningen) skal barnets højde være mellem 40-105 cm. 

Dette er en i-Size autostol. Den er godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 129, til brug i i-Size 

kompatible sæde positioner (angivet af bilproducenter i bilens brugervejledningen). Hvis du er 

i tvivl, skal du kontakte enten Eichhorn eller forhandleren.  

For instruktionsvideoer og digitale manualer 

besøg os på www.eichhorn.dk 

 

Side 17 

VASK & VEDLIGEHOLDELSE  

• Sædebetrækket og indlæg mv. skal vaskes i koldt vand (maks. 30˚C) 

• Sædebetrækket og indlæg mv. må ikke stryges. 

• Brug ikke blegemidler eller tør-rens. 

• Brug ikke ufortyndet neutralt vaskemiddel, rense benzin eller et andet 

organisk opløsningsmiddel til at vaske autostolen eller basen, da det kan 

beskadige autostolen. 

• Sædebetrækket og indlæg mv. må ikke vrides for vand, da det kan give 

sædebetrækket og indlægget mv. permanente folder. 

• Sædebetrækket og indlægget skal lufttørres i skygge. 

• Fjern autostolen fra bilens kabine hvis den ikke er i regelmæssig brug. 

Opbevar autostolen udenfor børns rækkevidde et køligt og tørt sted. 

BIL MONTERINGS INFORMATION 

Eichhorn 360 autostol er certificeret i henhold til ECE R129/01 og dermed 

garanterer kompatibilitet med enhver 'i-Size'-certificeret siddeplads. Eichhorn 

360 autostolen kan også bruges på ikke-"i-Size" -certificerede siddepladser og 

er velegnet til alle sæder der er certificeret som ISOFIX-sæder (som forklaret i 

bilens manual), afhængigt af autostolens vægtklasse og ISOFIX 

størrelsesklasse. De vægtklasser og ISOFIX størrelsesklasser, for hvilke denne 

autostol er bestemt er klasse B1 & D.  

Listen over godkendte biler (side 5) er kun for biler, der er godkendt til salg i 

det Europæiske marked. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte enten Eichhorn eller 

distributøren.  

Prioriter ALTID de bageste sæder i bilen.  

Installer ALDRIG denne autostol i bagudvendt position på et bilsæde, der er 

udstyret med airbags.  



Side 16 

JUSTERING AF RYGLÆN 

Tryk på sædepositions knappen (Fig. 23,1), og juster autostolen til den ønskede 

position (Fig. 23,2). Ryglænet kan justeres som vist i fig. 24. 

Husk at tjekke autostolens støtteben efter justering af ryglænet (Fig. 8) 

HØJDEJUSTERING AF HOVEDSTØTTE OG 

SKULDERSELE 

1. Juster hovedstøtten og skulderselens højde så det passer til barnets 

højde - se Fig. 20 & Fig. 22. 

2. Træk hovedstøtte knappen op (Fig. 28,1), og træk samtidig hovedstøtten 

enten op eller ned . Hovedstøtten kan justeres som vist i fig. 28. 

AFMONTERING AF BETRÆK 

1. Tryk på den røde knap for at løsne spændet (Fig. 16) 

2. Afmonter baby indlægget og skridt beskytteren. 

3. Afmonter elastikken (Fig. 29) på hovedstøtten, og fjern betrækket. 

4. Åben knapperne på sædebetrækket (Fig. 30), træk spændet tilbage mod 

ryglænet, og afmonter sædebetrækket ved at trække det mod fronten af 

autostolen (Fig. 30). 

5. For at montere betrækket igen, skal man udføre ovenstående proces i 

omvendt rækkefølge. 

Side 5 

Mærker Modeller Forsæde 

Audi A4, A6, Q5, Q7 Nej 

BMW 3, 5, 7 Series; X5, X6 Nej 

Citroen C1, C5, DS3 Nej 

Ford FOCUS, MONDEO Nej 

Honda CIVIC, CRV, ACCORD Nej 

Hyundai COUPE, SONATA, SANTAFE Nej 

Jeep CHEROKEE, PATRIOT Nej 

Kia SORENTO, SPORTAGE, CARNIVAL Nej 

Land Rover FREELANDER, DISCOVERY Nej 

Lexus IS, LS, GS, RX Nej 

Mercedes-Benz A, B, C, E, S, M Series; CL, CLK, CLS, GLK, GL Nej 

Nissan QASHQAI, X-TRAIL, MURANO Nej 

Peugeot 308, 408, 5008 Nej 

Porsche CAYENNE Nej 

Toyota COROLLA, RAV 4, LAND CRUISER Nej 

Volvo C30, S60, XC90 Nej 

Volkswagen POLO, GOLF, PASSAT, TIGUAN, TOUAREG, TOURAN Nej 

Ved dørene I midten 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Bagsæde 

Der er for mange bilmærker og modeller til at lave en samlet liste af alle, biler som er 

kompatibel med I-Size systemet. Der er formentlig andre bil mærker og modeller, der også 

er egnet til I-Size systemet - tjek bilens brugervejledningen eller spørg din autoforhandler. 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Eichhorn eller forhandler  

GODKENDTE BILER 

I-Size autostolen er kompatibel med følgende bilmærker og modeller. Listen bliver 

løbende opdateret 



Side 6 

1. Hovedstøtte 

2. Ryglæn 

3. Spænde 

4. Sikkerhedssele justering 

5. Sele justering 

6. Støtteben indikator 

7. Støtteben 

8. Støtteben justerings knap 

9. Sæderotations udløser  

knap 

10. Sædeposition udløser 

knap 

11. Skridtsele & beskytter 

12. Skuldersele 

13. Babyindlæg (40-60 cm)  

14. Baby hovedstøtte 

15. Hovedstøtte justering 

16. Støddæmper 

17. ISOFIX lås 

18. ISOFIX udløser knap 

Side 15 

FREMADVENDT BRUG AF AUTOSTOLEN  

Bemærk: Barnet skal være mindst 15 måneder gammel, før I må gøre bruge af 

fremadvendt position. 

Denne indstilling er beregnet til børn i alderen fra 15 måneder til 4 år, 

med en højde på mellem 83-105 cm. Og en vægt på maks. 18 kg. 

Monter autostolen i bilen før du sætter barnet i stolen. 

Hvis autostolen er i bagudvendt position, så ret den op ved at trykke på 

sædepositions knappen (Fig. 23) og tryk derefter på autostolens sæderotations 

udløser knap (Fig. 25), og drej autostolen til fremadvendt position. (Fig. 26-24), 

når du hører et klik er den i korrekt låst position. 

Bemærk:  

1. At baby indlæg og hovedstøtte skal  fjernes før brug (Fig. 14).  

2. At når barnet sidder i stolen, skal du tjekke om skulderselen er i den 

korrekte skulderhøjde. 

Sådan bruges sikkerhedsselen: 

1. Tryk sikkerhedssele knappen ned og træk skulderselen til den korrekte 

længde (Fig. 15 & Fig. 15,1). 

2. Åben skridtsele låsen ved at trykke den røde knap ned (Fig. 16) 

3. Afhængig af alder og behov, så placer baby indlæg og hovedstøtte i 

autostolen og juster sikkerhedsselen (Fig. 14).  

4. Træk skulderselen til hhv. venstre– og højre side (Fig. 21). 

5. Sæt barnet i autostolen og put armene igennem skulderselen. (Fig. 22)  

- Husk at tjekke om skulderselen er i den korrekte skulderhøjde. 

6. Lås selen som vist i fig. 19. 

7. Træk i selejusteringen og spænd sikkerhedsselen til den korrekte 

længde, så barnet er nøje sikret. (Fig. 22) - Afstanden mellem barnet og 

sikkerhedsselen skal svare til en hånds tykkelse. 



Side 14 

BAGUDVENDT BRUG AF AUTOSTOLEN 

Denne indstilling er beregnet til baby/barn i alderen 0-4 år, med en 

højde på mellem 40-105 cm. Og en vægt på maks. 18 kg. 

Monter autostolen i bilen før du sætter barnet i stolen. 

Tryk på autostolens sæde rotations udløser knap (Fig. 25), og drej autostolen til 

bagudvendt position. (Fig. 26-27), når du hører et klik er den i korrekt låst 

position. 

Bemærk:  

1. Babyindlæg og hovedstøtte skal bruges indtil barnet er maks. 60 cm. 

høj. Indlæggene giver en forbedret side kollisionsbeskyttelse (Fig. 14).  

2. At når barnet sidder i stolen, skal du tjekke om skulderselen er i den 

korrekte skulderhøjde. 

Sådan bruges sikkerhedsselen: 

1. Tryk sikkerhedssele knappen ned og træk skulderselen til den korrekte 

længde (Fig. 15 & Fig. 15,1). 

2. Åben skridtsele låsen ved at trykke den røde knap ned (Fig. 16) 

3. Afhængig af alder og behov, så placer baby indlæg og hovedstøtte i 

autostolen og juster sikkerhedsselen. 

4. Træk skulderselen til hhv. venstre– og højre side (Fig. 17). 

5. Sæt barnet i autostolen og put armene igennem skulderselen. (Fig. 18)  

- Husk at tjekke om skulderselen er i den korrekte skulderhøjde. 

6. Lås selen som vist i fig. 19. 

7. Træk i selejusteringen og spænd sikkerhedsselen til den korrekte 

længde, så barnet er nøje sikret. (Fig. 20) - Afstanden mellem barnet og 

sikkerhedsselen skal svare til en hånds tykkelse. 

Side 7 



Side 8 Side 13 

ISOFIX MONTERING 

1. Fold støttebenet ud fra basen. (Fig. 6) 

2. Placer basen på bilsædet og juster støttebenet til gulvet (Fig. 7), når 

støttebenet viser grønt betyder det at støttebenet er monteret korrekt. 

(Fig. 8) 

3. OBS Sørg for at støttebenet er i fuld kontakt med bilens gulv.  

4. Tryk på ISOFIX udløser knappen på begge sider - ISOFIX-benene vil 

springe ud (Fig. 9).  

5. Sørg for, at ISOFIX–benene er ud for ISOFIX-systemet mellem bilens 

sæde og ryglæn (Fig 10).  

6. Monter autostolens ISOFIX-ben i ISOFIX-systemet. Når du klikker 

benene i låsen vil indikatorerne vise dig om de er korrekt monteret (skal 

være grøn). Autostolens ryglæn skal være justeret parallelt (Fig 11) med 

bilens bagsæde ryglæn.  

7. OBS Sørg for, at begge ISOFIX-ben er korrekt fastgjort til deres ISOFIX 

ankepunkter. Farverne på indikatorerne på begge ISOFIX-ben skal være 

helt grønne. Kontroller, at basen er korrekt monteret ved at trække i 

begge ISOFIX-ben (Fig 11,1).  

8. Den korrekt monterede base er vist som i fig. 12. ISOFIX-benene skal 

være låst til ISOFIX ankepunkterne (Fig 12,1). Støttebenet skal være 

monteret korrekt med grønne indikator (Fig 12,2).  

9. For information om bagud- og fremadvendt brug se afsnittet om brug af 

autostolen (Side 14).  

10. For at afmontere autostolen, skub ISOFIX-låsen så indikatorerne bliver 

rød, og du hører et klik, ISOFIX-benenes lås åbner og du kan derefter 

fjerne autostolen fra bilsædet (Fig 13). ISOFIX-bene vil samtidig trække 

sig ind i stolen.  

For instruktionsvideoer og digitale manualer 

besøg os på www.eichhorn.dk 
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BEMÆRK 

MONTER IKKE autostolen med hoftesele og 3-punkt sikkerhedssele. (Fig. 2 og 

Fig. 3) 

Denne autostol er beregnet til bilsæder med ISOFIX. (Fig. 4) 

MONTER IKKE autostolen på bilsæder, der vender sidelæns eller bagud i forhold 

til bilens kørselsretning. (Fig. 5,1) 

Anbring IKKE autostolen bagudvendt på forsæder med en aktiv airbag (Fig. 

5,2), død eller alvorlig skade kan forekomme. Vær venligst opmærksom på 

bilens manual for mere information og instruktion i hvordan man kobler 

airbaggen fra.  

Det anbefales at montere autostolen på bilens bagsæde. (Fig. 5,3) 

MONTER IKKE autostolen på bevægelige bilsæder, bilsædet skal være i låst 

tilstand under montering. 

Side 9 
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