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Deler

Frigjøring av støtteben
ISOFIX-knapp
Seteutløsning
Støtteben
Låsemarkør

Lås for støtteben
Støttelås markør
Spenne
Belter
Skulderputer
Belte spenner
Belte guide
Beltespenne
Ryggstøtte
Nakkestøtte
ISOFIX-tilkoblinger
ISOFIX-lås
Senke ryggstøtten
Manuell oppbevaring/instruksjonsmanual
Nakkestøtte og beltejustering
Svingbar beskyttelse
Lås av rotasjonsbeskyttelse
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Viktig informasjon
Det er veldig viktig å følge disse instruksjonene nøye og korrekt. Hvis dette setet ikke er riktig montert
og barnet ditt ikke er ordentlig festet, kan barnet ditt og andre passasjerer bli alvorlig skadet i tilfelle
av en ulykke.
• TinySeats kan bare brukes med et trepunktsbelte som er godkjent i samsvar med FN / ECEregulativ nr. 16 eller tilsvarende standard.
• Bruk litt tid på å bli kjent med bilsetet ditt: Det er god bruk av tid når du vet at barnets
sikkerhet avhenger av det. Vær spesielt oppmerksom på advarslene.
• Oppbevar alltid denne bruksanvisningen sammen med bilsetet.

Advarsel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Europeiske sikkerhetsstandarder spesifiserer utformingen og ytelsen til bilsetet ditt og dets
komponenter, krav til installasjon og bruk, instruksjoner og markeringer. Bilsetet ditt er
godkjent i henhold til europeisk standard ECE R44.04, som passer til 0-25 kg. Gruppe 0+ I II.
Beltesystemer kan ikke utformes for å være helt "barnesikre" og samtidig oppfylle lovkravene
i europeisk standard ECE R44. Selen må alltid festes og justeres riktig, og barn oppfordres til å
forbli festet i beltet.
Møbeltrekk og skulderputer er sikkerhetsfunksjoner. Bruk aldri barnestolen uten dem. Ikke
sett barnets sikkerhet i fare ved å bruke andre reservedeler, de kan forhindre barnesetet i å
beskytte barnet ditt slik det skal. Nytt trekk kan bestilles på tinyseats.com
IKKE bruk et bakovervendt barnesete på et passasjersete utstyrt med en aktiv kollisjonspute
under noen omstendigheter.
IKKE bruk et fremovervendt barnesete på et passasjersete utstyrt med en aktiv kollisjonspute
med mindre bilprodusenten bekrefter at det er trygt.
IKKE bruk barnesetet sidevendt.
IKKE bruk noe, f.eks. en pute eller jakke for å løfte barnesetet fra passasjersetet. Ved en
ulykke kan ikke barnesetet og sikkerhetsbeltet beskytte barnet ditt så godt som det burde.
IKKE prøv å demontere, modifisere eller legge til deler i bilsetet. Ikke bytt belte eller belter
som bilen er utstyrt med. Den offisielle godkjenningen er ikke lenger gyldig hvis det gjøres
endringer.
IKKE la barn leke med eller justere bilsetet selv.
IKKE la bilsetet stå i direkte sollys. Beslag kan bli varme å ta på i sterkt sollys, og møbeltrekket
kan blekes.
IKKE bruk setet med mindre du tilpasser selen til klærne barnet ditt har på seg - en tilpasning
for vinterklær kan være for løs for et barn som bruker sommerklær.
IKKE plasser tunge gjenstander på toppen av setet og ikke oppbevar det i nærheten av direkte
varmekilder eller i direkte sollys.
IKKE plasser løse gjenstander, som f.eks. bagasje eller bøker bak i bilen din. De må sikres
ordentlig, for hvis du må stoppe bilen din, vil løse gjenstander plutselig fly fremover og kan
forårsake alvorlig skade. Store og tunge løse gjenstander er en særlig risiko.
IKKE la sammenleggbare passasjerseter være ulåste. Hvis du plutselig må stoppe bilen din,
kan et løst ryggstykke skade barnet ditt.
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ISOFIX barnesikkerhetssystem
Gruppe 0+ (0-13KG),
ISOFIX barnesikkerhetssystem Gruppe 1 (9-18KG)
Legg merke til
1. Dette er ISOFIX barnesikkerhetssystem. Det er godkjent i
henhold til ECE-regler. 44.04 om modifikasjoner for generell
bruk i kjøretøy utstyrt med ISOFIX-forankringssystemer.
2. Det er egnet for kjøretøy med posisjoner som er godkjent
som ISOFIX-posisjoner (som beskrevet i kjøretøyhåndboken),
avhengig av barnesetets kategori og armatur.
3. Hovedgruppen og ISOFIX-størrelsesklasse som enhetene er
beregnet på er: Gruppe 0+ (0-13 kg) D, Gruppe 1 (9-18KG)
B1
4. Vi anbefaler ikke å sette barn under ni måneder i stolen.

Universelt barnesikkerhetssystem
Gruppe 2 (15-25KG) 3-punkts belte
Legg merke til
1. Dette er et "universelt" barnesikkerhetssystem. Det er
godkjent i samsvar med forskrift nr. 44.04-serien om
modifikasjoner for generell bruk i kjøretøy og passer til de
fleste, men ikke alle bilseter.
2. Det er sannsynlig at det vil passe hvis bilprodusenten har
indikert i kjøretøyhåndboken at kjøretøyet kan akseptere
"universell" barnesikring for denne aldersgruppen.
3. Denne barnesikringen er blitt klassifisert som "Universal"
under strengere forhold enn de som er i tidligere design som
ikke inneholder denne betegnelsen.
4. Hvis du er i tvil, kontakt produsenten av barnesetet eller
forhandleren.
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Semi-universelt barnesikkerhetssystem
Gruppe 0+ (0-13KG) Gruppe 1 (9-18KG)

Dette barnesikringssystemet er klassifisert for bruk av "Semi-Universal" og er egnet for
feste på setene til følgende seter
BIL

FORAN

(Går for alle
biler med
ISOFIX-forankring)

Ytre
Nei

BAK
Ytre
Ja

I midten
Nei

Seter i andre biler kan også være egnet for å akseptere dette barnesikringssystemet. Kontakt
produsenten eller forhandleren hvis du er i tvil.
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SE BILDER (A1- A18) I “BILDEVEILEDNING”

Installer TinySeat fremovervendt GRUPPE I (9-18 KG)
VIKTIG - IKKE BRUK SETET FREMOVERVENDT FØR BARNETS VEKT ER OVER 9KG
1. Trykk lett innover på toppen av støttebenet for å løsne det. (A1) Støttebenet er helt utvidet
når det grønne indikatormerket er synlig på toppen av støttebenet. (A2) Løft basen for å
strekke støttebenet ut av hulrommet og trekk fremover. (A3) La støttebenet rotere helt ned.
(A4)
2. Løsne ISOFIX-tilkoblingene ved å trykke på ISOFIX-utløserknappen foran på basen. (A5) Begge
koblingene stikker ut samtidig fra baksiden av basen - sørg for at de er helt forlenget. (A6)
3. Finn ISOFIX-forankringene på bilsetet og tilpass med ISOFIX-tilkoblingene. (A7) Skyv basen
mot ankerpunktene til koblingene er koblet til. (A8) Du burde høre et klikk. Trykk på ISOFIXknappen. Brukeren kan deretter skyve sokkelen helt tilbake mot bilseteryggen for å sikre og
aktivere svingebeskyttelsen. Trykk godt mot bilens sete til basen føles stabil og sikkert festet.
(A8) Kontroller at begge sider er koblet til kjøretøyet ved å trekke basen fremover og bevege
den fra side til side. Det må være synlige grønne indikatorer for å bekrefte tilkoblingen. (A9)
Hvis rødt er synlig, er kontakten fortsatt åpen.
4. Trykk på utløserknappene på siden av støttebenet for å utvide den nedre delen av
støttebenet. (A10) Støttebenet må være loddrett og forlenget til å nå gulvet i bilen (A11),
sjekk indikatoren på foten av benet og sørg for at den viser grønt og er i full kontakt. (A12-13)
Hvis benet ikke er låst når det når gulvet, er det mellom to låsestillinger. Løft deretter basen
litt og lås den i nedre posisjon.
5. For å åpne setet, trykk begge knappene på baksiden av ryggstøtten mot hverandre. (A14)
Brukeren kan nå heve rygstøtten til oppreist. (A15-16)
6. Nakkestøtten kan justeres i posisjon ved hjelp av knappen på baksiden av nakkestøtten slik at
skulderstroppene på selen er over eller på linje med barnets skuldre. (A17-18)
Advarsler. Beltet må ikke være under skuldrene når barnet sitter fremover. Se Beltejustering
på side 16.
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SE BILDER (B1- B24) I “BILDEVEILEDNING”

Installer TinySeat bakovervendt GRUPPE 0 + 1 (0-18 KG)
1. Trykk lett innover på toppen av støttebenet for å løsne det. (B1) Støttebenet strekkes helt ut
når det grønne indikatormerket er synlig på toppen av støttebenstammen. (B2) Løft basen for
å strekke støttebenet ut av hulrommet og trekk fremover. (B3) La støttebenet rotere helt
ned. (B4)
2. Løs setet fra basen ved å trykke på utløserknappen (B5). Løft setet rett opp (B6)
3. Trykk på knappene på toppen av svingebeskyttelsen (B7) og løft beskyttelsen til øvre stilling
(B8)
4. Løsne ISOFIX-tilkoblingene ved å trykke på ISOFIX-utløserknappen foran på basen. (B9) Begge
koblingene stikker ut samtidig fra baksiden av basen - sørg for at de er helt forlenget.
5. Finn ISOFIX-forankringene på bilsetet og tilpass med ISOFIX-tilkoblingene. (B10) Skyv basen
mot ankerpunktene til tilkoblingene er koblet til. Du burde høre et klikk.
6. Trykk på ISOFIX-knappen. Brukeren kan deretter skyve sokkelen helt tilbake mot bilseteryggen
for å sikre og aktivere svingebeskyttelsen. Trykk godt mot bilens ryggstøtte til basen føles
stabil og sikkert festet. (B11) Kontroller at begge sider er koblet til kjøretøyet ved å trekke
basen fremover og bevege den fra side til side. Det må være synlige grønne indikatorer for å
bekrefte tilkoblingen. (A9) Hvis rødt er synlig, er kontakten fortsatt åpen.
7. Trykk på utløserknappen på siden av støttebenet for å utvide den nedre delen av støttebenet.
(B13) Støttebenet må være loddrett og forlenget til å nå gulvet i bilen (B14), sjekk indikatoren
på benets fot og sørg for at den viser grønt og er i full kontakt. (B15-16) Hvis benet ikke er låst
når det når gulvet, er det mellom to låsestillinger. Løft deretter basen litt og lås den i nedre
posisjon.
8. For bakovervendt montering må bilsetet festes i tilbakelent stilling. For å gjøre dette setter du
lene kilen i posisjon. Forsikre deg om at lene kilen er i posisjon før du plasserer setet på basen
ved å trekke den fremover til den er helt ustrekt. (B17)
9. Plasser setet på basen bakovervendt. Fest setet til begge krokene på basen (B18.), Og lås
setet på plass. (B19)
10. For å åpne setet, trykk begge knappene på baksiden av ryggstøtten mot hverandre. (B20)
Brukeren kan nå heve ryggstøtten til oppreist stilling. (B21-22)
11. Nakkestøtten kan justeres i posisjon med knappen på baksiden av nakkestøtten slik at
skulderstroppene i selen er under eller på linje med barnets skuldre. (B23)
Advarsel. Beltet skal være under eller på linje med skuldrene når barnet vender bakover. Se
beltejustering på side 16.
12. Setet er nå innstilt for bruk bakovervendt. Du må kunne se kilen under setet, og setet må
være i den optimale vinkelen for bakovervendt. (B24-25). Vi anbefaler ikke barn under ni
måneder settes i stolen.
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SE BILDER (C1- C6) I “BILDEVEILEDNING”

Fest og juster beltet
1. Juster høyden på nakkestøtten og dermed beltet slik at det passer til lengden på barnet. (C1)
Merk at når barnet sitter bakover, må beltet festes på linje med eller under barnets skulder.
Hvis barnet sitter fremover, må beltet festes på linje med eller over barnets skulder.
2. Trekk ut beltesløyfer ved å trykke på de røde knappene og løsne låsene på hver side. (C2)
3. Plasser selen over barnets skuldre og hofter, og sett på beltespenne. Sett inn i spennen til du
hører et klikk. (C3-5)
4. Forsikre deg om at skulderputene og stroppene er nær skuldrene, og at beltestroppene ikke
vris før du strammer beltet.
5. Trekk i den frie enden av beltestroppene på hver side av setet for å stramme selen. (C6)
Stram til slik at to fingre kan passe mellom selen og barnets kropp.
SE BILDER (D1-D12) I "BILDEVEILEDNING"

Bruk TinySeats som beltesete GRUPPE II (15-25 KG)
1. Løs setet fra basen ved å trykke på utløserseteknappen (D1). Løft setet rett opp (D2)
2. For å åpne setet, trykk begge knappene på baksiden av ryggstøtten mot hverandre. (D3)
Brukeren kan nå heve rygstøtten til oppreist. (D4-5)
3. Løft den øvre bakplaten og plasser beltet bak det polstrede området. (D6) Løft puten på setet
og plasser enden på beltet i hulrommene under puten. (D7)
4. Trekk ut sikkerhetsbeltet. Sett det øverste diagonale beltet inn i den røde skulderbelteføreren
på nakkestøtten. (D8-9)
5. Med barnet i setet passer det vanlige sikkerhetsbeltet over barnet og fest enden i spennen.
(D9-10)
6. Forsikre deg om at den nedre delen av sikkerhetsbeltet går under beltestyrene på stolen.
Forsikre deg om at den diagonale delen av sikkerhetsbeltet går over sikkerhetsbelteføreren
på siden der spennen er plassert. (D11)
7. Forsikre deg om at beltet passerer over barnets hofte og støttes i bekkenet. (D12) Kontroller
at der ikke er noen vridninger og at det er strammet ordentlig.
SE BILDER (E1- E4) I "BILDEVEILEDNING"

Brett setet sammen
1. Senk nakkestøtten ved å holde knappen nede på baksiden. (E1)
2. Finn knappene under stoffdekslene og trykk dem mot hverandre til låsen løsnes (E2), og brett
deretter. (E3)
3. Setet er nå brettet sammen og kan fjernes eller lagres. (E4)
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SE BILDER (F1- F10) I “BILDEVEILEDNING”

Fjern basen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finn ISOFIX-tilkoblingene for å frigjøre basen. (F1)
Trekk begge ringene fremover. (F2)
Basen er nå frigjort fra bilens ISOFIX-forankring. (F3)
Trykk på knappene på toppen av svingebeskyttelsen. (F4) Skyv lokket ned. (F5)
Trykk på ISOFIX-løsne knappen. (F6)
Trekk til ISOFIX-tilkoblingene er trukket helt inn i basen. (F7-8)
Trykk på utløserknappene på siden av støttebenet for å heve den nedre delen av støttebenet.
(F9)
8. La støttebenet rotere helt inn og skyv støttebenet inn i hulrommet. (F10)

Hvis du er usikker
Ikke alle barneseter passer i alle biler. Bruk nettstedet vårt www.tinyseats.com for råd om egnetheten
til dette bilsetet.

Kontakt: connect@tinyseats.com
TinySeats AB
Box 3
438 05 Hindås
Sverige
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Ta vare på bilsetet ditt
Sjekk regelmessig alle deler av bilsetet for slitasje. Mat og drikke kan bli fanget i en sele, det kan
forhindre at den fungerer som den skal.
RENGJØRING AV BELTE
Rengjør kun med såpe og varmt vann.
- IKKE smør noen del av setet.
- IKKE demonter, ikke prøv å demontere noen del av beltet eller spennen under rengjøring.
- IKKE bruk løsemidler, vaskemidler eller andre rengjøringsmidler, da det kan svekke beltet og stolen.
RENGJØRING AV TREKK
Møbeltrekket kan fjernes og vaskes for hånd.
Ikke putt polstringen i en tørketrommel, da det kan skade stoffet og polstringen kan løsne.
Les vaskeinstruksjonene på polstringen.

Garanti
Alle produktene våre er nøye designet, produsert og testet. Hvis dette produktet viser seg å være
defekt innen 24 måneder etter kjøpet på grunn av material- eller produksjonsfeil, må du returnere
det til det opprinnelige kjøpsstedet. Vi vil da erstatte det med det samme eller et lignende produkt på
vår bekostning.
Et garantisertifikat kreves for garantien. Vi anbefaler at du oppbevarer kvitteringen og fester den til
denne bruksanvisningen og oppbevarer alt i setelommen for bruksanvisning.
TinySeats tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan oppstå som et resultat av misbruk, uhell eller
uaktsomhet. Denne garantien kan ikke overføres og gjelder derfor ikke brukte produkter. Dine
lovbestemte rettigheter påvirkes ikke av denne garantien.
TinySeats kan ikke holdes ansvarlig for skader på bilseter eller sikkerhetsbelter.

Les mer og se installasjonsfilmer på nettstedet vårt

TinySeats Car seat ECE R44.04 ISOFIX Semi Universal – Brukermanual - Norsk

10

