
Dansk brugervejledning til

Bordstol

Denne bordstol lever op til kravene i gældende standard:
EN1272

VIGTIGT FOR DIT BARNS SIKKERHED:
Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt.
Gem brugervejledningen til fremtidigt brug.

Vi håber du og dit barn bliver glade for dit 
nye EICHHORN® produkt!
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• Bordstolen bør kun anvendes til børn, der kan sidde selv. 
• Hold betrækket væk fra barnet for at undgå kvælning. 
• Efterlad aldrig barnet uden opsyn i bordstolen. 
• Kontrollér at bordet ikke tipper, når bordstolen er monteret på bordet.
• Bordstolen kan monteres på en overflade på mellem 19 mm til 30 mm. 
• Brug ikke bordduge eller lignende, som kan forhindre fastgørelsesdelen på bordstolen i at 

sidde korrekt fast. 
• Bordoverfladen bør være ren og tør. 
• Bordstolen bør ikke anvendes af børn med en vægt på over 15 kg.
• Kontrollér regelmæssigt skruer og efterspænd dem, hvis nødvendigt. Tjek også fastgørel-

sesdelen. 
• Brug ikke bordstolen, hvis dele er ødelagte eller mangler. 
• Brug kun reservedele, der er godkendt af producenten. 
• Montér ikke bordstolen, hvor barnet har mulighed for at skubbe med dets fødder mod bor-

det, en stol eller lignende. Dette kan forårsage, at bordstolen falder ned fra bordet. 
• Montér på solidt spisebord og ikke glasborde, ustabile borde samt med løse bordplader. 

• Læs brugsanvisningen grundigt igennem før bordstolen tages i brug – det tager kun et par 
minutter!

• Deres barns sikkerhed afhænger af at du følger instruktionerne nøje. Gem brugsanvisningen 
til senere brug. 

Vigtig information

ADVARSEL!
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Vejledning
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1. Tag bordstolen ud af kassen

2. Fold de laveste holdere ud.

3. Løft op i bordstolens øverste holdere. 

4. Skub ryglænet tilbage

5. Fold de justerbare skruer ud. Når du 

hører klikket er de fastlåst.

6. Bordstolen fastsættes på bordet ved 

at placere bordstolens øverste holde-

re over bordkanten og de nederste 

holdere med de justerbare skruer 

under bordkanten. 

7. Juster skuerne således bordstolen 

spændes fast til bordet kant.
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Dette produkt er produceret af TH International Aps.
Frejlev Skolevej 44, 9200 Aalborg SV, DK. 

www.eichhorn.dk


