
Dette ståbræt lever op til kravene
EN 1888:2012

Dansk brugervejledning til

Ståbræt
Model 222

Vi håber du og dit barn bliver glade for dit 
nye EICHHORN® produkt!

VIGTIGT FOR DIT BARNS SIKKERHED:
Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt.
Gem brugervejledningen til fremtidigt brug.
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Advarsler
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• Ståbrættet bør kun anvendes mens der ligger et barn i  
 barnevonen eller barnevognens håndtag holdes fast med  
 begge hænder af en voksen.
• Ståbrættet er ikke et legetøj. Efterlad aldrig dit barn uden  
 opsyn.
• Anvend ikke ståbrættet når du jogger med barnevognen.
• Ståbrættet kan anvendes af børn fra 15 mdr. til barnet har  
 en maksimum vægt på 25 kg. Af hensyn til sikkerheden  
 og funktionaliteten af ståbrættet bør du aldrig anvende  
 det til transport af andre ting.

Sikkerhed
• Anvend ikke ståbrættet før dit barn kan gå selv uden   
 hjælp. Børn må kun transporteret på ståbrættet i stående  
 position.
• Lad dit barn afstige ståbrættet når der skal manøvreres  
 om skarpe hjørner, ad trapper, stejle veje og når barne 
 vognen skal køres baglæns.
• Inden du lader dit barn stille sig på ståbrættet, tjek om  
 brættet og barnevognen er korrekt sammensat.
• Undersøg inden køb om ståbrættet passer til din barne 
 vogn, da der kan forekomme tilfælde hvor ståbrættet ikke  
 kan sættes fast til barnevognens stel.
• Undersøg jævnligt om skruer og beslag sidder stramt og  
 at alle barnevognens dele sidder korrekt.
• For sikkerhedens skyld må der ikke ændres på ståbrættets  
 konstruktion. 
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Sikkerhed
• I tilfælde af en skade på produktet må der kun anvendes  
 originale reservedele fra leverandøren.
• Ståbrættet bør ikke anvendes i sne eller på bløde under 
 lag.
• Rengør indimellem brættet og hjulene med varmt sæbe- 
 vand.
• Lad ikke dit barn lege med plastikindpakningen for at  
 undgå kvælning.
• Læs manualen til din barnevogn grundigt før montering af  
 ståbrættet.

Samlevejledning


