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Vigtig information
Det er meget vigtigt at følge disse instruktioner nøje og korrekt. Hvis dette sæde ikke er monteret
korrekt, og dit barn ikke er sikkert fastgjort, kan dit barn og andre passagerer blive alvorligt såret i
tilfælde af en ulykke.
• TinySeats må kun bruges med et trepunktsbælte, der er godkendt i henhold til FN / ECEregulativ nr. 16 eller tilsvarende standard.
• Brug lidt tid på at lære dit bilsæde at kende: den tid der bruges godt, når du overvejer at dit
barns sikkerhed afhænger af det. Vær særlig opmærksom på advarslerne.
• Opbevar altid denne betjeningsvejledning sammen med bilsædet.

Advarsel
1. Europæiske sikkerhedsstandarder angiver design og ydeevne på dit bilsæde og dets
komponenter, krav til installation og brug, instruktioner og markeringer. Dit bilsæde er
godkendt i henhold til europæisk standard ECE R44.04, der passer til 0-25 kg. Gruppe 0+ I II.
2. Bæltesystemer kan ikke konstrueres til at være helt "børnesikrede" og samtidig opfylde de
juridiske krav i europæisk standard ECE R44. Selen skal altid fastgøres og justeres korrekt, og
børn opfordres til at forblive fastgjort i bæltet.
3. Polstring og skulderpuder er sikkerhedsfunktioner. Brug aldrig højstolen uden dem. Sæt ikke
dit barns sikkerhed i fare ved at bruge andre reservedele, de kan forhindre børnesædet i at
beskytte dit barn så godt som det skal. Ekstra dele kan bestilles på tinyseats.com
4. Brug IKKE under nogen omstændigheder bagudvendt barnesæde på et passagersæde
monteret med en aktiv airbag.
5. Brug IKKE et fremadvendt barnesæde på et passagersæde udstyret med en aktiv airbag,
medmindre din bilproducent bekræfter, at den er sikker.
6. Brug IKKE barnesædet på side- eller bagudvendte bilsæder.
7. Brug IKKE noget, f.eks. en pude eller frakke til at løfte barnesædet fra passagersædet. I en
ulykke er barnesædet og sikkerhedsselen ikke i stand til at beskytte dit barn så godt som det
burde.
8. Forsøg IKKE at adskille, ændre eller tilføje nogen del til bilsædet. Skift ikke bælte eller
bælter, som bilen er udstyret med. Den officielle godkendelse er ikke længere gyldig, hvis
der foretages ændringer.
9. Tillad IKKE børn at lege med eller justere autostolen selv.
10. Efterlad IKKE bilsædet i direkte sollys. Monteringen kan være varm at røre ved stærkt sollys,
og polstringen kan bleges.
11. Brug IKKE sædet, medmindre du justerer selen, til det tøj dit barn har på - en pasform til
vintertøj kan være for slap for et barn, der bærer sommertøj.
12. Placer IKKE tunge genstande oven på sædet og opbevar dem ikke i nærheden af direkte
varmekilder eller i direkte sollys.
13. Efterlad IKKE løse genstande, f.eks. bagage eller bøger på bagsædet eller over barnesædet i
din bil. De skal sikres ordentligt, for hvis du er nødt til at stoppe din bil, pludselig vil løse
genstande flyve fremad og derefter forårsage alvorlig skade. Store og tunge løse genstande
er en særlig risiko.
14. Efterlad IKKE foldbare passagersæder ulåste. Hvis du pludselig skal stoppe din bil, kan et løst
ryglæn skade dit barn.
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ISOFIX børnesikkerhedssystem
Gruppe 0+ (0-13KG),
ISOFIX børnesikkerhedssystem Gruppe 1 (9-18KG)
Notice
1. Dette er ISOFIX børnesikkerhedssystem. Det er godkendt i
henhold til ECE-regler. 44.04 om ændringer til generel brug
i køretøjer udstyret med ISOFIX-forankringssystemer.
2. Den passer til køretøjer med positioner, der er godkendt
som ISOFIX-positioner (som beskrevet i
køretøjshåndbogen), afhængigt af barnesædets kategori og
armatur.
3. Massegruppen og ISOFIX-størrelsesklassen, som enhederne
er beregnet til, er: Gruppe 0+ (0-13 kg) D, Gruppe 1 (918KG) B1
4. Vi anbefaler ikke at sætte børn under ni måneder i stolen.

Universal Børnesikkerhed System
Gruppe 2 (15-25KG) 3-punkts bælte
Notice
1. Dette er et "universelt" børnesikkerhedssystem. Det er
godkendt i henhold til forordningen Nr. 44.04-serien
ændres til almindelig brug i køretøjer, og den passer til de
fleste, men ikke alle bilsæder.
2. En korrekt tilpasning er sandsynlig, hvis køretøjsfabrikanten
har angivet i køretøjshåndbogen, at køretøjet kan acceptere
"universel" børnesikkerhed for denne aldersgruppe.
3. Dette barns fastholdelse er blevet klassificeret som
"Universal" under strengere betingelser end dem fra
tidligere designs, der ikke indeholder denne meddelelse.
4. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten af
barnesædet eller din forhandler.
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Semi-universelt børnesikkerhedssystem
Gruppe 0+ (0-13KG) Gruppe 1 (9-18KG)

Denne barnefastholdelsesanordning er klassificeret til "Semi-Universal" brug og er
velegnet til fastgørelse på sæderne på følgende sæder
BIL

FORAN

BAG

(Gælder for alle
køretøjer med ISOFIXforankringer)

Ydre
Nej

Ydre Midt
Ja
Nej

Sæder i andre biler kan også være egnede til at acceptere dette barnefastholdelsesanlæg.
Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten eller din forhandler.
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SE BILLEDER (A1- A18) I “BILLEDEVEJLEDNING”

Installer din TinySeats fremadvendte GRUPPE 1 (9-18 KG)
VIGTIGT - BRUG IKKE FREM TILSTAND FØR BARNET VEJER OVER 9 KG
1. Tryk let indad oven på støttebenet for at løsne det. (A1) Støttebenet forlænges fuldt ud, når
det grønne indikator mærke er synlig oven på støtteben stammen. (A2) Løft basen for at
strække støttebenet ud af hulrummet og træk fremad. (A3) Lad støttebenet rotere helt
nedad. (A4)
2. Løsn ISOFIX-forbindelserne ved at trykke på ISOFIX-udløserknappen på forsiden af basen.
(A5) Begge kroge foldes ud samtidigt, de sidder bag på basen - sørg for, at de er helt
udstrakte. (A6)
3. Find ISOFIX-forankringerne på køretøjets sæde for at tilpasse sig ISOFIX-forbindelserne. (A7)
Skub basen mod forankringspunkterne, indtil koblingerne er forbundet. (A8) Du vil høre et
klik. Tryk på ISOFIX-knappen. Brugeren kan derefter skubbe basen helt tilbage mod
bilsædets ryglæn for at fastgøre og fastgøre drejebeskyttelsen. Tryk godt mod bilens ryglæn,
indtil basen føles stabil og sikkert fastgjort. (A8) Kontroller, at begge sider er forbundet til
køretøjet ved at trække basen fremad og bevæge sig fra side til side. Der skal være grønne
indikatorer synlige for at bekræfte forbindelsen. (A9) Hvis rød er synlig, er koblingen stadig
åben.
4. Tryk på udløserknapperne på siden af støttebenet for at udvide den nederste del af
støttebenet. (A10) Støttebenet skal være lodret og forlænget for at nå gulvet i bilen (A11),
kontroller indikatoren på benets fod og sørg for at den er grøn og i fuld kontakt. (A12-13)
Hvis benet ikke er låst, når det når gulvet, er det mellem to låsepositioner. Løft derefter
basen lidt, og lås den i nedre position.
5. For at åbne sædet skal du trykke på begge knapper bagsiden af ryglænet mod hinanden.
(A14) Du kan nu hæve ryglænet lodret. (A15-16)
6. Nakkestøtten kan justeres i position med knappen på bagsiden af nakkestøtten, så
skulderstropperne i selen er over eller i niveau med dit barns skuldre. (A17-18)
Advarsler. Bæltet må ikke ligge under skuldrene, når barnet sidder fremad. Se Bæltejustering
på side 16.
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SE BILLEDER (B1- B24) I “BILLEDEVEJLEDNING”

Installer din TinySeats bagudvendte GRUPPE 0 + 1 (0-18 KG)
1. Tryk let indad oven på støttebenet for at løsne det. (A1) Støttebenet forlænges fuldt ud, når
det grønne indikatormærke er synlig oven på støttebenstammen. (A2) Løft basen for at
strække støttebenet ud af hulrummet og træk fremad. (A3) Lad støttebenet rotere helt
nedad. (A4)
2. Frigør sædet fra basen ved at trykke på udløsersædeknappen (B5). Løft sædet lige op (B6)
3. Tryk på knapperne oven på drejebeskyttelsen (B7) og løft beskyttelsen til den øverste
position (B8)
4. Løs ISOFIX-forbindelserne ved at trykke på ISOFIX-udløserknappen på forsiden af basen. (B9)
Begge kroge foldes ud samtidigt, de sidder bag på basen.
5. Find ISOFIX-forankringerne på køretøjets sæde for at justere med ISOFIX-koblingerne. (B10)
Skub basen mod ankerpunkterne, indtil forbindelserne er forbundet. Du skal høre et klik.
6. Tryk på ISOFIX-knappen. Brugeren kan derefter skubbe basen helt tilbage mod bilsædets
ryglæn for at fastgøre drejebeskyttelsen. Tryk godt mod bilens ryglæn, indtil basen føles
stabil og sikkert fastgjort. (B11) Kontroller, at begge sider er forbundet med køretøjet ved at
trække basen fremad og bevæge sig fra side til side. Der skal være grønne indikatorer synlige
for at bekræfte forbindelsen (B12) Hvis rød er synlig, er koblingen stadig åben.
7. Tryk på udløserknapperne på siden af støttebenet for at udvide den nederste del af
støttebenet. (B13) Støttebenet skal være lodret og trukket ud for at nå gulvet i bilen (B14),
kontroller indikatoren på benets fod og sørg for at den viser grøn og er i fuld kontakt. (B1516) Hvis benet ikke er låst, når det når gulvet, er det mellem to låsepositioner. Løft derefter
basen lidt, og lås den i nedre position.
8. Ved bagudvendt installation skal bilsædet være fastgjort i en skrå position. For at gøre dette
skal du folde kilen under sædet. Træk kilen til den låste position, inden du placerer sædet på
basen. (B17)
9. Anbring sædet på basen i den modsatte retning af kørselsretningen. Fastgør sædet til begge
kroge på basen (B18.) Lås sædet på plads. (B19)
10. For at åbne sædet skal du trykke begge knapper bag på ryglænet mod hinanden. (B20) Du
kan nu hæve ryglænet lodret. (B21-22)
11. Nakkestøtten kan justeres i position med knappen tændt bagsiden af nakkestøtten, så
skulderstropperne i selen er under eller i niveau med dit barns skuldre. (B23)
Advarsel. Bæltet skal være under eller på linje med skuldrene, når barnet vender bagud. Se
bælte justering på side 16.
12. Sædet er nu indstillet til bagudvendt brug. Du skal kunne se kilen under sædet, og sædet skal
være i den optimale vinkel for bagudvendt. (B24-25). Vi anbefaler ikke børn under ni
måneder sættes i stolen.
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SE BILLEDER (C1- C6) I “BILLEDVEJLEDNING”

Fastgør og juster bæltet
1. Juster nakkestøttens højde og dermed bæltet, så det passer til barnets højde. (C1) Bemærk,
at når barnet sidder bagud, skal bæltet spændes i højden af eller under barnets skulder. Hvis
barnet sidder fremad, skal bæltet spændes i en højde over eller over barnets skulder.
2. Træk bæltestropperne ud ved at trykke på de røde knapper, og løsn låsene på hver side. (C2)
3. Placer selen over barnets skuldre og hofter og saml bæltespænderne. Indsæt i spændet
indtil du hører et klik. (C3-5)
Sørg for, at skulderpuderne og stropperne sidder tæt på skuldrene, og at bæltestropperne
ikke vrides, før du strammer bæltet.
4. Træk i den frie ende af bæltestropperne på hver side af sædet for at stramme selen. (C6)
Stram, så to fingre kan passe mellem selen og babyens krop.

SE BILLEDER (D1-D12) I "BILLEDVEJLEDNING"

Brug dine TinySeats som bæltesæde GRUPPE II (15-25 KG)
1. Frigør sædet fra basen ved at trykke på udløsersædeknappen (D1). Løft sædet lige op (D2)
2. For at åbne sædet skal du trykke begge knapper bag på ryglænet mod hinanden. (D3) Du kan
nu hæve ryglænet lodret. (D4-5)
3. Løft den øverste bagplade, og indsæt bæltet bag det polstrede område. (D6) Løft puden på
sædet, og placer bæltespænderne i hulrummene under puden. (D7)
4. Træk bilselen ud. Indsæt det øverste diagonale bælte i den røde skulderbæltestyring på
nakkestøtten. (D8-9)
5. Med barnet i sædet, træk sikkerhedsselen til voksne hen over barnet og sæt det i spændet.
(D9-10)
6. Sørg for, at sikkerhedsselen passerer under bælteguiden på stolen. Sørg for, at den
diagonale del af sikkerhedsselen passerer over selestyret på den side, hvor spændet er
placeret. (D11)
7. Sørg for, at bæltet passerer over babyens hofte og understøttes i bækkenet. (D12)
Kontroller, at det ikke er snoet, og at det er spændt ordentligt.

SE BILLEDER (E1- E4) I "BILLEDVEJLEDNING"

Fold sædet sammen
1. Sænk nakkestøtten ved at holde knappen på bagsiden nede. (E1)
2. Find knapperne under stofdækslerne, og tryk dem mod hinanden, indtil låsen frigøres (E2),
og fold derefter. (E3)
3. Sædet er nu foldet ned og kan fjernes eller opbevares. (E4)
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SE BILLEDER (F1- F10) I “BILLEDVEJLEDNING”

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

Find ISOFIX-forbindelserne for at frigøre basen. (F1)
Træk begge ringe fremad. (F2)
Basen frigøres nu fra køretøjets ISOFIX-forankring. (F3)
Tryk på knapperne oven på drejebeskyttelsen. (F4) Skub dækslet ned. (F5)
Tryk på ISOFIX-knappen. (F6)
Træk, indtil ISOFIX-tilslutningerne er trukket helt ind i basen. (F7-8)
Tryk på udløserknapperne på siden af støttebenet for at hæve den nederste del af
støttebenet. (F9)
8. Lad støttebenet rotere helt indad, og skub støttebenet ind i hulrummet. (F10)

Hvis du er usikker
Ikke alle barnesæder passer i alle biler. Brug vores hjemmeside www.tinyseats.com for at få råd om
egnetheden af dette bilsæde

Kontakt: connect@tinyseats.com
TinySeats AB
Box 3
438 05 Hindås
Sverige
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Pleje af dit bilsæde
Kontroller regelmæssigt alle dele af bilsædet for slid. Mad og drikke kan blive fanget i selen, det kan
forhindre det i at fungere korrekt.
RENGØRING AF BÆLTE
Rengør kun med sæbe og varmt vand.
- Smør IKKE nogen del af sædet.
- Skil IKKE ad, forsøg ikke at adskille nogen del af bælte eller spænde under rengøring.
- Brug IKKE opløsningsmidler, rengøringsmidler eller andre rengøringsmidler, da det kan svække
bæltet og stolen.
RENGØRING AF BEKLÆDNING
Polstringen kan fjernes og vaskes i hånden.
Kør ikke polstringen i en tørretumbler, da det kan beskadige stoffet, og polstringen kan løsne sig.
Læs vaskeanvisningerne på polstringen.

Garanti
Alle vores produkter er omhyggeligt designet, fremstillet og testet. Hvis dette produkt viser sig at
være defekt inden for 24 måneder efter købet på grund af materielle eller fremstillingsfejl, bedes du
returnere det til det originale købssted. Vi vil derefter på vores bekostning erstatte det med det
samme eller et lignende produkt.
Der kræves et garantibevis af hensyn til garantien. Vi anbefaler, at du opbevarer din kvittering og
vedhæfter den i denne betjeningsvejledning og opbevarer alt i sædets lomme til brugsvejledning.
TinySeats tager ikke ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå som et resultat af misbrug eller
uagtsomhed. Denne garanti kan ikke overdrages og gælder derfor ikke for brugte produkter. Dine
lovbestemte rettigheder påvirkes ikke af denne garanti.
TinySeats kan ikke holdes ansvarlig for skader på bilsæder eller sikkerhedsseler.

Læs mere og se installationsfilm på vores hjemmeside
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