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3VIKTIGT Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 

Ditt barns säkerhet kan påverkas om du inte följer dessa instruktioner. 
Det är viktigt att alla som ska använda vagnen och dess tillbehör 
vet hur de ska hanteras även om vederbörande endast ska använda 
vagnen en kort stund. Det bör betonas att denna bruksanvisning 
inte kan eliminera alla möjliga risker som barn kan utsättas för vid 
användning av denna produkt. Det är du själv som är ansvarig för ditt 
barns säkerhet. Om något är oklart står din Nordic Crown återförsäljare 
gärna till tjänst.

VARNINGAR 
• Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.
• Se till att alla lås är korrekt låsta före användning.
• För att undvika skada, håll ditt barn borta från vagnen 

när den fälls upp eller fälls ihop.
• Låt inte ditt barn leka med denna produkt.
•  Som sittvagn är denna vagn inte avsedd för barn under 

6 månader.
• Använd alltid sele.
• Kontrollera alltid att sittdelen eller liggkorgen sitter 

ordentligt fast innan du använder vagnen.
• Barnvagnen är inte lämplig att använda tillsammans 

med rullskridskor/inlines eller när du springer.

Allt som hängs på skjutstången och/eller ryggstödet och/eller sidorna 
påverkkar vagnens stabilitet. Överlast, felaktigt handhavande och 
användning av tillbehör som inte godkänts av producenten kan skada 
vagnen. Använd endast reservdelar eller tillbehör som godkänts av pro-
ducenten. Använd aldrig vagnen om någon del är sönder eller saknas. 
Om vagnen blivit skadad, vänd dig omedelbart till din Nordic Crown 
återförsäljare för att få den lagad. 
 
Som liggvagn är Nordic Crown Promenad, Nordkapp och Elegant 
avsedd för barn från 0 år upp till 9 kg. 
Som sittvagn är Nordic Crown Promenad, Nordkapp and Elegant 
avsedd för barn från 6 månader upp till 17 kg. Använd endast vagnen 
för det antal (1) barn den är avsedd för.  
 
Denna produkt uppfyller kraven enligt EN 1888:2012.

SKÖTSELRÅD 
Förvara vagnen torrt (ej i carport eller liknande). Om vagnen använts ute i 
regn eller fuktigt väder, bör chassit genast torkas av och vagnen ställas upp 
inomhus eller i rumstemperatur med suffletten uppfälld för att torka och 
undvika fuktskador. Se till att vagnen alltid är torr vid förvaring. Kontrollera 
och rengör din vagn regelbundet för att minska risken  
för korrosion. Använd varmt vatten och endast vanlig tvål eller 
rengöringsmedel (inte blekmedel, alkohol, såpa  eller slipande 
rengöringsmedel). Putsa vagnen med bilvax eller liknande vid behov. 
Samtliga tyger är testade enligt officiell standard. Trots detta kan blekning 
av tyget förekomma, särskilt på speciellt utsatta delar av vagnen. Utsätt 
aldrig vagnen för starkt solljus under längre tid. Tvättråd finns på samtliga 
klädslar. 
Yttertyget har en kraftigt vattenavvisande impregnering. Trots detta  
kan vattendroppar tränga in genom de små sömnadshålen och bilda 
fuktfläckar på bomullstyget. 100-procentigt skydd mot väta fås genom 
att använda Nordic Crown regnskydd vid regn eller snöfall. Vid tvätt av 
yttertyget var noga med att få bort alla rester av tvål eller rengöringsmedel 
för att impregneringen ska fungera. 
Spola av och torka vagnen om du använt den nära havet eller på saltade 
vägbanor. 
 
Kontrollera regelbundet att:

• alla lås och spärrar fungerar korrekt.
•  alla nitar, skruvar och muttrar är väl åtdragna och inte skadats.
• inga plastdetaljer är skadade.
• alla kardborreband sitter ordentligt fast.
• alla tryckknappar sitter ordentligt fast.
• elastiska band inte förlorat sin elasticitet.
•  parkeringsbromsen fungerar

VIKTIG  Oppbevar denne bruksanvisning for fremtidig  
bruk.

Ditt barns sikkerhet kan påvirkes, hvis du ikke følger disse 
instruksjonene. Det er viktig at alle personer som skal bruke dette 
produktet og dets tilbehør, er kjent med hvordan produktet fungerer 
– selv om han/hun skal bruke det kun i kortere perioder. Det bør 
bemerkes at denne bruksanvisningen ikke kan eliminere alle mulige 
risiko som et barn kan utsettes for ved bruk av dette produktet. Du er 
selv ansvarlig for ditt barns sikkerhet. Dersom noe er uklart, kontakt din 
nærmeste Nordic Crown forhandler
ADVARSLER
• Forlat aldri barnet alene i vognen uten tilsyn.
• Sørg for at alle låsemekanismer er låst før bruk.
• For å unngå skade, hold barnet borte fra vognen når 

understellet slås opp eller legges sammen.
• Ikke la barnet leke med dette produktet.
• Brukt som sportsvogn er denne vogn ikke beregnet for 

barn under 6 måneder.
• Benytt alltid sele.
• Sjekk alltid at sitteinnsatsen eller bagen er riktig låst/

festet til understellet før vognen tas i bruk.
• Barnevognen må ikke brukes sammen med rulleskøyter/

inlines eller når du springer.
 
Alt som blir hengt på håndtaket og / eller på ryggstøtten og / eller  
på sidene reduserer vognens stabilitet. Overlast, feilaktig bruk og benyttelse av 
tilbehør som ikke er beregnet for denne vognen kan skade den. Benytt vennligst 
kun reservedeler eller tilbehør som er beregnet for denne typen vogn. Bruk aldri 
denne vognen dersom noen deler mangler eller er ødelagt. Dersom vognen blir 
skadet må du umiddelbart henvende deg til din Nordic Crown-forhandler for 
utbedring av skaden. 
 
Brukt som barnevogn er Nordic Crown Promenad, Nordkapp og Elegant 
beregnet for barn fra 0 år til 9 kg. 
Brukt som sportsvogn er Nordic Crown Promenad, Nordkapp and 
Elegantberegnet for barn fra 6 måneder og opp til 17 kg. Bruk kun vognen for 
det antall (1) barn hvor den har blitt utformet. 
 
Dette produktet oppfyller kravene i henhold til EN 1888:2012. 

VEDLIKEHOLD
Påse at vognen blir lagret på et tørt sted (ikke i en carport el.l.). 
Dersom vognen har vært ute i regn eller fuktig vær, bør understellet 
tørkes av umiddelbart og vognen bli plassert innendørs eller i et rom med 
romtemperatur med kalesjen oppslått, slik at den kan tørke og derved 
unngå skader på grunn av fuktighet. Påse at vognen er tørr før den lagres 
bort. 
Sjekk og vask vognen regelmessig for å unngå fare for rust. Bruk  
varmt vann og husholdningssåpe eller et rensemiddel (ikke bleking-, 
alkoholholdige eller slipemiddel.-baserte produkter). Poler vognen med 
bilvoks el.l. hvis nødvendig. 
Alle tekstilene er testet i henhold til gjeldende standarder. Til tross for 
dette, kan falming av tekstilene forekomme, spesielt på utsatte deler. 
Utsett aldri vognen for overdrevent sollys i lengre perioder. Det er 
vaskeanvisninger på alle tekstiler og trekk. 
Ytterstoffet har en effektiv vannavstøtende impregnering. Imidlertid,  
til tross for dette, kan vanndråper finne veien inn i de små stingene i 
tekstilet og danne fuktigflekker på bomullstoffet. En 100% beskyttelse for 
fuktighet får man ved å bruke Nordic Crowns regntrekk for regn eller snø.  
Ved vask av ytterstoffet, påse at all såpe eller vaskemidler fjernes, slik at 
impregneringen virker. Rens og tørk av vognen dersom den har vært brukt 
ved salt sjø eller på salte veier. 
 
Sjekk regelmessig at:
•  Alle låsemekanismene på understellet fungerer skikkelig
•  Alle nagler, skruer og bolter er skikkelig festet og ikke skadet
• Ingen plastikkdeler er sprukne eller ødelagt
• Alle borrelåser er skikkelig festet
• Alle trykknapper er festet godt
• Alle strikker er i god behold
• Parkeringsbremsene virker



4 Nordic Crown Elegant
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VAGNENS DELAR
 Skjutstång 

Skjutstångens höjdreglage
 Vindskydd 

Chassilås 
Säkerhetslås 
Varukorg 
Hjul 
Parkeringsbroms 
Sufflett 
Sufflettspännare 
Klick-in-lås

Be butiken orientera dig om det är något du 
inte förstår.

A

B

C

D

E

F

G

H

VOGNENS DELER 
 Justerbart håndtak  
 Håndtaksregulering - høyde: knäled 
 Vindskydd 

Understellslås 
Sikkerhetslås 
Varekurv 
Hjul 
Parkeringsbrems 
Kalesje 
Kalesjestrammere 
Click-in-låsesysem 

Be butikken orientere deg om det er noe du 
ikke forstår.
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B

C

D

E

F

G

H

F

I
I
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5Nordic Crown sittdel. 
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VAGNENS DELAR
 Skjutstång 

Skjutstångens höjdreglage
 Chassilås 

Säkerhetslås 
Varukorg 
Hjul 
Parkeringsbroms 
Sufflett 
Handtagsbåge 
Klick-in-lås 
Fotstöd

 Solskydd 
 
Be butiken orientera dig om det är något du 
inte förstår.

A

B

VOGNENS DELER 
 Justerbart håndtak  
 Håndtaksregulering - høyde: knäled 
 Understellslås 

Sikkerhetslås 
Varekurv 
Hjul 
Parkeringsbrems 
Kalesje 
Frontbøyle 
Click-in-låsesysem 
Fotbrett

 Solskydd 
 
Be butikken orientere deg om det er noe du 
ikke forstår.
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6 Nordic Crown Promenad og Nordkapp
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VAGNENS DELAR
 Skjutstång 

Skjutstångens höjdreglage
 Vindskydd 

Chassilås 
Säkerhetslås 
Varukorg 
Hjul 
Parkeringsbroms 
Solskydd 
Sufflett 
Klick-in-lås

Be butiken orientera dig om det är något du 
inte förstår.
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B

C

D
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F

G

H

F
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G

J

K

I

J

K

H

E

VOGNENS DELER 
 Justerbart håndtak  
 Håndtaksregulering - høyde: knäled 
 Vindskydd 

Understellslås 
Sikkerhetslås 
Varekurv 
Hjul 
Parkeringsbrems 
Kalesje 
Frontbøyle 
Click-in-låsesysem 

Be butikken orientere deg om det er noe du 
ikke forstår.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J



7

Som liggvagn är Nordic Crown Promenad, Nordkapp och Elegant avsedd 
för barn från 0 år upp till 9 kg. Som sittvagn är den avsedd för barn från 6 
månader upp till 17 kg.

Mått Elegant Promenad/ 
Nordkapp

Sittdel 27-88x33 cm 27-96x33 cm

Liggkorg 82x35 cm 75x33 cm

Hjul 37 cm 30 cm

Skjutstångshöjd 85-110 cm 83-108 cm

Hopfällt

Chassi, hjul 87x60x51 cm 84x60x48 cm

Chassi, hjul, sits 1 95x60x55 cm 95x60x53 cm

Chassi, hjujl liggdel 100x60x80 cm 89x60x69 cm

Vikt

Chassi, hjul 12,2 kg 11,8 kg

Sittdel  5,8 kg 5,8 kg

Liggkorg  7 kg 5,1 kg

Maxlast

Sittdel 17 kg    Liggkorg 9 kg Varukorg 5 kg

Brukt som barnevogn er Nordic Crown Promenad, Nordkapp og  Elegant 
beregnet for barn fra 0 år til 9 kg. Brukt som sportsvogn er Nordic Crown 
Promenad, elegant and Sitt  beregnet for barn fra 6 måneder og opp til 17 
kg.

Mål Elegant Promenad/ 
Nordkapp

Sittedel 27-88x33 cm 27-96x33 cm

Bag 82x35 cm 75x33 cm

Hjul 37 cm 30 cm

Håndtagshøyde 85-110 cm 83-108 cm

Sammenlagt

Chassi, hjul 87x60x51 cm 84x60x48 cm

Chassi, hjul, sittedel 1 95x60x55 cm 95x60x53 cm

Chassi, hjujl bag 100x60x80 cm 89x60x69 cm

Vekt

Chassi, hjul 12,2 kg 11,8 kg

Sittedel  5,8 kg 5,8 kg

Bag  7 kg 5,1 kg

Maxlast

Sittedel 17 kg    Bag 9 kg Varekurv 5 kg

Nordic Crown Elegant, Promenad, Nordkapp Sport
Vagnsfakta • Vognfakta

Nordic Crown Chassi är kompatibelt med Promenad, Nordkapp 
och Elegant liggkorgar samt Sport sittvagnstextiler.

Nordic Crown Chassi passer til Promenad, Nordkapp og Elegant 
bagvogner samt til Nordic Crown Sport.



8 Chassi •  Understell

Fälla upp chassit • Fell opp understellet 

Fäll upp chassit genom att frigöra spärr i hopfällt läge (A) lyfta i 
skjutstången (B). Se till att chassilåsen låser på båda sidorna så som 
bilderna visar.

VARNINGAR

• Håll ditt barn borta från vagnen när den fälls upp eller fälls ihop. 
• Kontrollera alltid, innan du använder vagnen, att chassilåset är i 
låst läge.

Slå opp understellet ved først å frigjøre sperren i sammenlagt 
posisjon (A), deretter løft opp håndtaket (B). Påse at understells-
låsen låser på begge sider som vist på bildet.

ADVARSLER

• Hold barnet borte fra vognen når understellet slås opp eller 
legges sammen. 
• Påse alltid før vognene tas i bruk, at chassislåsen befinner seg i 
lukket posisjon.

A

B

Fälla ihop chassit • Legge sammen understellet 

Fäll ihop chassit genom att dra upp chassilåsspärrarna markerade 
med A på båda sidorna, därefter frigör säkerhetslåset med spärr B 
och för skjutstången framåt. Justera skjut-stången till det nedersta 
läget (för att chassit ska ta så liten plats som möjligt).

Fell sammen understellet ved å trykke opp understellslåsene 
merket med A på begge sider og løft sikkerhetslåsens hempe 
merket B samtidig som du skyver håndtaket forover. Sett høyden 
på håndtaket til den laveste posisjonen (slik at understellet i 
sammenlagt stlilling tar minst mulig plass). 

A

B



9Montera hjulen • Montere på hjulene

Tag bort axelskydden och spara dem för framtida bruk (skydd vid 
transport utan hjul). Se till att parkeringsbromsen är i uppfällt läge. 
För på hjulet på axeln så långt som möjligt med låsknapparna 
intryckta. Släpp knapparna och kontrollera att hjulet sitter fast.

VARNING Kontrollera alltid, innan du använder vagnen, 
att hjulen sitter ordentligt fast och inte går att dra av hjul-
axeln.
VIKTIGT Vissa golvmaterial innehåller komponenter som frigör det 
svarta färgpigmentet i däcken vilket kan missfärga golven. Se därför till 
att däcken inte står direkt på golvet.

Montera av hjulet genom att trycka in låsknapparna och sedan dra 
av hjulet. Torka av smuts från axlarna innan du sätter på hjulet igen.

Fjern akselbeskytterne og ta vare på dem for fremtiden (for 
beskyttelse når vognen transporteres uten hjul).  Påse at 
parkeringsbremsen er av.  Press ned låseknappen og skyv hjulet 
inn på akselen så langt som mulig.  Løsne knappen og sjekk at 
hjulet er skikkelig festet.

ADVARSEL Påse alltid før du bruker vognen at hjulene 
er skikkelig festet og at de ikke kan trekkes av akselen.
VIKTIG Noen gulvoverflater inneholder komponenter som avgir et 
sortfarget pigment fra hjulene som kan smitte av på gulvet. Påse derfor 
at hjulene ikke direkte berører gulvet.

Slik fjernes hjulene:  Skyv inn låseknappen og trekk hjulet av 
akselen.  Tørk av all skitt fra akslene før hjulet brukes igjen.

Använda parkeringsbromsen • Anvendelse av parkeringsbremsen

STOP

Tryck ner och dra upp bromsröret för att aktivera respektive släppa 
parkeringsbromsen. Se till att bromstapparna låser i kuggarna på 
hjulen när vagnen bromsas. 

VARNING Vagnen ska alltid vara bromsad när du lyfter i 
eller ur ditt barn.

Trykk ned og dra opp bremsen for å aktivere respektive løsne 
parkeringsbremsen. Påse at bremsearmene låser inn i hjulknastene. 

ADVARSEL Påse at parkeringsbremsen står på når 
barnet skal settes opp i eller tas ut av vognen.

GO



10 Montera sittdelen och liggkorgen på chassit • Feste innsatsen eller 
bagen til understellet

(A) Lyft liggkorgen eller sittdelen och placera den i klick-in på 
chassit. Se till att det hörs ett klick när liggkorgen eller sittdelen 
fäster till chassit. (B) Sittdelen kan placeras både fram- och 
bakåtvända.

(A) Løft opp bagen eller innsatsen i armlenet og plasser den på 
click-in låsene på understellet. Når du trykker bagen/innsatsen ned 
på låsene skal du høre et ”click!” idet bagen/innsatsen låser seg 
på understellet. (B) Bagen/innsatsen kan festes i begge retninger. 
Innsatsens høyde er justerbar i 2 posisjoner.

A B

C C

(C) Sitt- och liggdelen monteras av genom att trycka upp det 
svarta låsreglaget på båda sidor och lyfta. På liggdelen finns 
möjligheten att på vänster sida först trycka upp låsreglaget i röda 
läget och därefter frigöra reglaget på höger sida. 

VIKTIGT Använd aldrig sittdelen eller liggdelen som bilbarnstol.

(C) Løsne sitteinnsatsen/bagen ved å ta tak i håndtakene på begge 
sidene, trykk inn den lille røde knappen og trykk deretter inn den 
svarte låsen på håndtakets underside og løft.

VIKTIG Bruk aldri sitteinnsatsen eller bagen som bilbarnestol.

VARNING Kontollera alltid att sittdelen eller liggkorgen 
sitter ordentligt  fast innan du använder vagnen.

ADVARSEL Sjekk allltid at sitteinnsatsen eller bagen er 
riktig låst/festet til understellet før vognens bruk.



11Reglera höjden på skjutstången •  Regulering av høyden på håndtaket 

Ställ vinkeln/höjden på handtaget genom att trycka in knapparna 
på vinkelreglagen på handtagets båda sidor. Ställ handtagets 
vinkel i önskat läge, släpp knapparna och handtaget låser i det nya 
läget.

VIKTIGT Kontrollera alltid, innan du använder vagnen, att 
handtaget är i låst läge och på samma höjd på båda sidor.

Allt som hängs på skjutstången och/eller ryggstödet och/eller sidorna 
påverkar vagnens stabilitet.

Juster vinkelen på håndtaket ved å trykke inn knappene på 
håntaksreguleringen på begge sider av håndtaket. Hev/senk 
vnkelen på håndtaket til den ønskede posisjon, slipp knappene og 
håndtaket vil låse seg i den nye posisjonen.

VIKTIG Før vognen tas i bruk, sjekk alltid at håndtaket befinner seg i 
låst posisjon og at det har samme høyde på begge sider.

Alt som blir hengt på håndtaket og / eller på ryggstøtten og / eller på 
sidene reduserer vognens stabilitet.



12 Justera ryggstödet och fotstödet • Slik justeres ryggen og fotbrettet

Fotstödet har två lägen. För att höja fotstödet, lyft fotstödet uppåt 
till övre läget. För att sänka fotstödet, tryck in knapparna på båda 
sidor och sänk fotstödet.

Fotbrettet har to stillinger. For å heve fotbrettet, skyv brettet 
oppog utover til den øverste posisjonen. For å senke fotbrettet, 
skyv brettet innover og ned.

Ryggstödet kan ställas i fyra lägen. Dra ryggstödet uppåt/framåt 
för ett högre läge. Lyft lägesarmen (A) och sänk ryggstödet för ett 
lägre läge.  
Det är möjligt att fälla ryggen till ett transportläge för att 
åstadkomma en mindre volym. Lyft i spärrhandtaget (B) och fäll 
ryggen. Vid tillbakafällning kontrollera att spärren är i låsläget.

Ryggen kan justeres i tre ulike posisjoner. Trekk ryggen oppover for 
sittestilling. Skyv reguleringsbøylen for (A) ryggen innover og flytt 
ryggen ned for liggestilling, og slipp reguleringsbølyen.  
For å få mindre volum er det mulig å felle ned ryggen til 
transportposisjon. Løft i sperrehåndtakene (B) og fell ned ryggen. 
Kontroller at sperrene er i låseposisjon.

A

B



Textil • Trekk

Liggkorg • Bag

Elegant

VIKTIGT Denna produkt är endast avsedd för barn som inte kan 
sitta utan stöd, vända sig eller trycka sig upp på sina händer och knän. 
Barnet får väga max. 9 kg.

VIKTIG Dette produktet er kun beregnet på barn som ikke kan sitte, 
rulle seg rundt eller stå på hender og knær ved egen hjelp. Maksimal 
vekt på barnet er 9 kg.

Montera liggkorgen på chassit. Spänn upp liggkorgen med 
spännbågarna (A).

VARNING Kontrollera alltid att liggkorgen sitter 
ordentligt fast innan du använder vagnen.

Fest bagen til understellet. Spenn opp bagen med de innvendige 
bøylene (A).

ADVARSEL Sjekk alltid at bagen er riktig låst/festet til 
understellet før vognen tas i bruk.

Fäst sedan  fodret i suffletten och liggdelen med 
kardborrbandet längs hela sträckan

Fest innertrekket/fóret til kalesjen og bagen med 
borrelåsene.

A fäst det avtagbara fodret med kardborrband runt 
hela liggdelan, B fäst suffletten i i ramen, C fäst slutligen 
sufflettens framkant i liggdelens/fodrets kardborrband

A. fest det avtakbare innertrekket/fòret med borrelåsene 
rundt hele bagen.
B. B. Fest kalesjen i rammen.
C. Fest til slutt kalesjens framkant/hodeende i 
innertrekket/fòrets borrelås.

13

A

A

Promenad og Nordkapp



14 Lägg i madrassen.

VARNING Använd aldrig madrass tjockare än 3 cm.

Legg i madrassen.

ADVARSEL Ikke benytt madrass tykkere enn 3 cm i 
bagen.

Ryggplattan kan ställas i sittläge.

Ryggstøtten kan monteres i sittestilling.

Fäst vindskyddet med tryckknapparna.

Fest vindskyddet med trykknappene.

Sele medföljer ej. Selens sidokrokar monteras i D-ringarna som är 
fästa i liggdelens bottenplatta.

VARNING Använd alltid sele.

Seler følger ikke med. Krokene på siden av selen monteres i  
D-ringene som sitter på bagens bunnplate.

ADVARSEL Benytt alltid sele.

DRINGAR • DRINGER
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Dra klädseln över ryggstödet fäst den med tryckknapparna i 
sitsens bak kant. 

Dra setetrekket over ryggstøtten og fest det med trykknappene

i setets bakkant.

Fäst klädseln runt armstöden med tryckknapparna.

Fest setetrekket i understellet med trykknappene. Legg tøyet 
over armlenene og fest det med trykknappene og borrelåsen.

Fäst kardborrbanden runt fotstödsrören på båda sidor för att 
täcka öppningen mellan sits och fotstöd.

Fest borrelåsen rundt fotbrettrørene på begge sider for å dekke 
åpningen mellom setet og fotbrettet

Montera handtagasbågen i sidoramarnas uttag. Tryck in 
knapparna A på båda sidorna för lyfta av handtagsbågen. Tryck 
in knapparna B för att justera handtagsbågen

Monter frontbøylen i siderammens låse system A. Trykk inn 
knappene B for å justere bøylen.

Sittdelens klädsel • Setetrekk

Montera sittdynan i öglorna i ryggens ovankant (A) och 
trä grenbandet genom knapphålet och knäpp den runt 
handtagsbågen (B) 

Monter setetrekket over ryggen oppe, tre skrittstroppen 
gjennom knappe hullet og knepp den rundt frontbøylen.

A

B

A

B
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Fäst vindskyddet med tryckknapparna.

Fest vindskyddet med trykknappene.

Sele • Sele 

Selens sidokrokar fästs i sitsens D-ringar. Selens axel- och grenband 
träs igenom tyg och sits-/ryggplatta i de avsedda hålen innan 
C-låsen monteras bakom ryggenvv respektive under sitsen.

VARNING Använd alltid sele.
VIKTIGT När selen monteras/demonteras, är det viktigt att 
smådelarna hålls utom räckhåll för mindre barn, dessa detaljer är små 
och kan innebära en kvävningsrisk.

Fest spennene på selen i D-ringene som er festet i innsatsen. 
Før man fester C-låsen, må selens skulder- og skrittstropper føres 
gjennom tekstilet og gjennom hullene i setet.. 

ADVARSEL Benytt alltid sele.
VIKTIG Når selene monteres/demonteres er det viktig at de blir 
holdt utenfor barnets rekkevidde, da disse delen er små og kan føre til 
kvelning.
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VIKTIGT Justera selen så att den passar ditt barn.

VIKTIG Juster beltet så det passer til barnet ditt.

Lås upp selen genom att 
hålla in bältesknapparna och 
samtidigt dra bältet utåt.

Løsne selen ved å holde inn 
beltelåsene og samtidig dra 
beltet utover.

Lås selen genom att trycka in 
bälteslåset i hållaren tills den 
låser med ett klick.

Lås selen ved å trykke inn 
beltelåsen i holderen til den 
låser med et klikk.



18 Sufflett • Kalesje

Tryck in de båda insticksdelarna, en på varje sida om suffletten, i 
plasthållarna på sidoramen. Se till att de sitter på plats.

Trykk inn begge innstikksdelene, en på hver side av kalesjen ned i 
plastikkholderne på siderammen. Påse at de låses på plass.

Tryck in A för att lossa suffletten.

Trykk inn A hempen for å fjerne kalesjen.

A

B
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Framkanten kan fällas ut. Fäll suffletten genom att först trycka in de 
båda knapparna ”A”. Fäll upp suffletten genom att dra den uppåt 
till låst läge.

Fremkanten kan felles ut. Fell ut kalesjen ved først å trykke inn 
begge knappene ”A”. Fell kalesjen opp ved å dra til oppslått 
posisjon ”B”. 

Fäll och fäll upp suffletten genom att använda sufflettspännarna.

Fell ned og dra opp kalesjen ved bruk av kalesjestrammere. 

Fäll alternativt fäll upp suffletten genom att dra den i respektive riktning.
Framkanten kan fällas ut.

Fell opp eller ned kalesjen ved å dra den til respektiv retning. Solskjermen kan 
felles ut.

Sport

Elegant

Promenad, Nordkapp

A

A

A

B
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