
Dansk brugervejledning til

Skråstol

Denne stol lever op til kravene i gældende standard:
EN 12790:2009

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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• Efterlad aldrig barnet uden opsyn.

• Benyt ikke skråstolen som autostol.

• Sørg for at fjerne alt plasticemballage ved udpak-

ning af skråstolen.

• Når du skal bruge din nye skråstol til at bære din 

baby med, er det vigtigt at du sikrer dig at dit 

barn sidder godt sikret i stolens spænde. Løft kun 

stolen med stropperne. Legebøjlen bør udelukkende bruges til at vugge stolen med 

og at hænge rangler i (se billede). 

• Anvend altid selen, når barnet sidder i stolen.

• Skråstolen erstatter ikke en vugge eller seng. Har dit barn brug for at sove, bør det 

lægges i en passende vugge eller seng.

• Placer ikke skråstolen i nærheden af ledninger, varmekilder, ventilatorer, skarpe kanter, 

vand og elektronisk udstyr.

• Placer ikke skråstolen ved siden af andre produkter, som kan give barnet fodfæste el-

ler udgøre en fare for kvælning eller strangulering, f.eks. bånd eller snore i persienner.

• Benyt ikke skråstolen på en forhøjet overflade som f.eks. bord, sofa eller lignende.

Vigtig information
• Skråstolen bør kun anvendes, når dit barn ikke kan sidde uden hjælp endnu.

• Skråstolen er kun beregnet til børn.

• Skråstolen er kun beregnet til ét barn.

• Skråstolen er velegnet til børn op til seks måneder med en vægt på max. 15 kg.

• Brug ikke tilbehør eller reservedele, der ikke er godkendt af producenten.

• Brug ikke skråstolen hvis nogen komponenter er defekte eller mangler.

• Skråstolen er ikke designet til at sove i. Har dit barn brug for at sove, så læg barnet i 
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Advarsler

Betjening
• Benyt altid selen

• Ved regulering af rygstøtten holdes knapperne på siden 

inde på samme tid (se billede).

• Bemærk: når rammen er samlet bør den ikke skilles ad igen.



Samlevejledning

Start med at samle stellet som vist 

på billede 3.
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3) Stel2) Legebøjle1) Sæde

Hiv toppen af sædet 

ned over stellet.

Åben velcroen på den nederste del 

af sædet og hiv over stellet.

Træk betrækket i siderne udover 

midtestykket for beskyttelse

Hiv stropperne udover stellet og 

fastgør dem bag stellet

Klik legestangens sider på stellet

7
Du har nu samlet din Eichhorn skråstol!
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Vedligholdelse af skråstolen

ADVARSEL!

Det anbefales jævnligt at checke skråstolen for slitage, revner i stoffet og ødelagte syninger. 

Udskift eller reparer hvis noget er gået i stykker.

Sædebetrækket kan tages af og vaskes ved 30 grader. Rengøring af metal og plastik foreta-

ges ved aftørring med en hårdt opredet blød klud påført mildt rengøringsmiddel. Din for-

handler yder to års garanti mod produktionsfejl og mod brud på stel eller bund. Husk altid 

din kassebon, der fungerer som garantibevis ved evt. reklamation.

Bemærk: såfremt disse vedligeholdelsesinstruktioner og sikkerhedsforskrifter ikke overhol-

des, vil eventuelle skader på skråstolen ikke kunne tilskrives produktionsfejl.
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Dette produkt er produceret af TH International Aps.

Frejlev Skolevej 44, 9200 Aalborg SV, DK. 

www.eichhorn.dk


