TinySeats Bilbarnstol ECE R44.04 ISOFIX Semi Universal
Group 0+ (0 – 13 kg)
Group I (9 – 18 kg)
Universal group II (15 – 25 kg)

Manual - Svenska

Läs mer och titta på installationsvideon på vår hemsida

Innehåll
Innehåll
Delar
Delar

4

Viktig
Viktiginformation
information

7

Montering:
Montering:
Framåt
Framåt

12

Bakåt
Bakåt

14

Bälte
Bälte

16

Bältesstol
Bältsesstol

17

Fäll ihop
ihopoch
ochta
tabort
bort
Fäll

18

Kontakt
Kontakt

20

Skötsel
Skötsel

21

15
12
20

10
14
11

20

9

19
13

8
1

21

16

2
5
4

22

16

17
3

6
7

4

6 Lås förstödben
7 Stödbenets låsmarkör
8 Spänne

19

9 Bälte
10 Axelkuddar
11 Bältesspännen
12 Bältesguide
13 Bälteslås
14 Ryggstöd
15 Huvudstöd

18

1
2
3

16 ISOFIX-kopplingar
17 ISOFIX-lås
18 Nedfällning avryggstöd

TinySeats logo
ISOFIX knapp
Lösgöring avsits

19 Förvaring förmanual
20 Justering förhuvudstöd och bälte

4 Stödben
5 Låsmarkör

21 Rotationsskydd
22 Lås av rotationsskydd

5

Läs igenom denna bruksanvisning
noga innan du installerar din bilbarnstol.

Viktiginformation

Det är mycket viktigt att följa dessa instruktioner
noggrant och korrekt. Om detta säte inte är ordent-

•

ligt monterat och ditt barn inte sitter fast ordentligt,
riskerar ditt barn och andra passagerare allvarliga

Spendera lite tid på att lära känna din bilbarnstol:
tid som är väl spenderad när du tänker på att ditt
barns säkerhet beror på det. Var särskilt
uppmärksam på varningarna.

skador i händelse av olycka

•

• TinySeats får endast användas med ett trepunktsbälte som är godkänt enligt FN / ECE: s föreskrifter
nr. 16 eller likvärdig standard.
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Förvara alltid denna bruksanvisning med
bilbarnstolen.

Varning
1

2

3

skydda ditt barn så väl som det borde. Ersättningsklädsel finns att beställa på www.tinyseats.com

Europeiska säkerhetsstandarder anger konstruktion
och prestanda för din bilstol samt dess komponenter, krav på montering och användning, instruktioner och märkningar. Din bilstol har godkänts

4 Använd INTE under några omständigheter en
bakåtvänd barnstol på en passagerarsäte utrustad

enligt europeisk standard ECE R44.04 lämplig för 025 kg. Grupp 0+ I II.
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med en aktiv krockkudde.
Använd INTE en framåtriktad barnstol på ett
passagerarsäte försedd med en aktiv krockkudde
såvida inte din fordonstillverkare bekräftar att den

Bältessystem kan inte utformas för att vara helt
”barnsäkra” och samtidigt uppfylla de lagliga
kraven i europeisk standard ECE R44. Selen
måste alltid fästas och justeras korrekt och barn

är säker.
6 Använd INTE barnstolen på sidovända eller bak-

uppmuntras att förbli fastsatta i bältet.
Klädseln och axelkuddarna är säkerhetsfunktioner.
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åtvända bilstolar.
Använd INTE något, t.ex. en kudde eller kappa,

Använd aldrig barnstolen utan dem. Sätt inte ditt
barns säkerhet i fara genom att använda andra

för att lyfta barnstolen från passagerarsätet.
I en olycka skulle barnstolen och bilbälten inte

reservdelar, de kan hindra barnstolen från att

kunna skydda ditt barn så bra som de borde.
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8 Försök INTE att demontera, modifiera eller lägga
till någon del på bilbarnstolen. Ändra inte dess

13 Lämna INTE lösa föremål, t.ex. bagage eller
böcker, i bakänden av din bil. De måste vara

bälte eller de bälten som bilen utrustats med. Det
officiella godkännandet är inte längre giltigt om

ordentligt säkrade, för om du måste stanna din bil
plötsligt kommer lösa föremål att flyga framåt och

ändringar görs.
9 Låt INTE barn leka med eller själva justera bil–

kan då orsaka allvarliga skador. Stora och tunga
lösa föremål är en speciell risk.

barnstolen.
10 Lämna INTE bilbarnstolen i direkt solljus. Beslag

14 Låt INTE fällbara passagerarsäten vara olåsta.
Om du plötsligt måste stanna din bil kan ett löst

kan bli heta att röra vid i starkt solljus och klädseln
kan bli blekt.

ryggstöd skada ditt barn.

11 Använd INTE sätet såvida du inte justerar selen till
att kläderna som ditt barn har på sig – en
passning för vinterkläder kan vara för slak för ett
barn som bär sommarkläder.
12 Placera INTE tunga föremål ovanpå sätet och
förvara dem inte i närheten av direkta värmekällor
eller i direkt solljus.
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Universal Barnsäkerhetssystem
Grupp 2 (15-25KG) 3-punkts bälte

ISOFIX barnsäkerhetssystem
Grupp 0 + (0-13KG),
ISOFIX barnsäkerhetssystem Grupp1(9-18KG)

Notera

Notera
1.

2.

3.

4.

1.

Detta är ISOFIX barnsäkerhetssystem. Det är
godkänt enligt föreskrifter ECE nr. 44.04 om
ändringar för allmänt bruk ifordon utrustade med
2.

ISOFIX-förankringssystem.
Den passar fordon med positioner som är godkända som ISOFIX-positioner (som beskrivs i
fordonshandboken), beroende på barnstolens och
armaturens kategori.
Massgruppen och ISOFIX-storleksklassen som
enheterna omfattar avsedd är: Grupp 0 + (0-13 kg) D,
Grupp 1 (9-18KG)B1
Vi rekommenderar inte att barn under nio månaders
ålder sättsi stolen.

3.

4.
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Detta är ett "universellt" barnsäkerhetssystem.
Det är godkänt enligt förordningen
Nr 44.04 serie ändringar för allmänt bruk ifordon
och det passar de flesta men inte alla bilstolar.
En korrekt passning är sannolikt om fordonstillverkaren har förklarat i fordonshandboken att
fordonet kan acceptera en "universal" barnsäkerhet för dennaåldersgrupp.
Det här barnets fasthållning har klassificerats
som "Universal" under mer stränga förhållanden
än de som gällde för tidigare mönster som inte
innehåller dettameddelande.
Om du är osäker, kontakta antingen bilbarnstolstillverkaren eller återförsäljaren.

Semi-Universal Barnsäkerhetssystem
Grupp 0 + (0-13KG) Grupp 1(9-18KG)

Detta barnsäkerhetssystem är klassificerat för "Semi-Universal" användning och är lämpligt för att fästas i följande platsers sittplatser

BIL
(Gällerallafordonmed
ISOFIX-förankringar)

FR Ä M RE
Yttre
Nej

B AK
Yttre Mitten
Ja Nej

Sittplatser i andra bilar kan också vara lämpliga att acceptera detta
barnsäkerhetssystem. Om du är osäker, konsultera antingen tillverkaren
eller återförsäljaren.
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SE BILDER (A1-A18) I”PICTURE MANUAL”

Installera din TinySeats framåtvänd
GRUPP I (9-18 KG)
VIKTIGT – ANVÄND INTE FRAMÅTVÄNT LÄGE
INNAN BARNET VÄGER ÖVER 9 KG

sidan av basen - se till att de är helt utdragna. (A6)
3 Leta reda på ISOFIX-förankringarna på fordonssätet
för att ställa in linje med ISOFIX-kopplingarna. (A7)
Tryck basen mot förankringspunkterna tills kopp-

1 Tryck lätt inåt ovanpå stödbenet för att lossa. (A1)
Stödbenet kommer att vara helt framdraget när den

lingarna är anslutna. (A8) Du ska höra ett klick. Tryck
på ISOFIX-knappen. Användaren kan sedan trycka

gröna indikatorsetiketten syns på toppen av
stödbenstammen. (A2) Lyft basen för att fälla fram

basen helt bakåt mot bilsätets ryggstöd för att säkra
och fixera rotationsskyddet. Tryck fast mot bilens

stödbenet från hålrummet och dra framåt. (A3) Låt
stödbenet rotera helt nedåt. (A4)

ryggstöd tills basen känns stabil och ordent- ligt
säkrad. (A8) Kontrollera att båda sidor är an- slutna

2 Lossa ISOFIX-anslutningar genom att trycka på
ISOFIX-frigöringsknappen på framsidan av basen.

till fordonet genom att dra basen framåt och flytta
från sida till sida. Det ska vara gröna.

(A5) Båda kopplingarna fälls samtidigt ut från bak-
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indikatorer synliga för att bekräfta kopplingen.
(A9) Om rött syns är kopplingen fortfarande

ryggstödets baksida mot varandra. (A14) Användaren kan nu resa ryggstödet upprätt. (A15-16)

öppen.
4 Tryck på frigöringsknapparna på stödbenets sida

6 Nackstödet kan justeras i läge med knappen på
baksidan av nackstödet så att axelbanden i selen

för att förlänga stödbenets nedre del. (A10)
Stödbenet ska vara vertikalt och dras ut för att nå

är över eller i nivå med ditt barns axlar. (A17-18)
Varningar. Bältet får inte ligga under axlarna när

bilens golv (A11), kontrollera indikatorn på benets
fot och se till att den visar grönt och är i full

barnet sitter framåtvänt. Se bältesjustering på
sidan 16.

kontakt. (A12-13) Om benet inte låses när det når
golvet, är det mellan två låspositioner. Lyft då
basen något och lås den i lägre läge.
5 För att öppna sätet, tryck in båda knapparna på
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SE BILDER (B1-B24) I”PICTURE MANUAL”

Installera din TinySeats bakåtvänd
GRUPP 0+1 (0-18 KG)
1 Tryck lätt inåt ovanpå stödbenet för att lossa. (B1)
Stödbenet kommer att vara helt framdraget när

baksidan av basen - se tillattde är heltutdragna.
5 Leta reda på ISOFIX-förankringarna på fordonssätet för att ställa in linje med ISOFIX-kopplingarna.
(B10) Tryck basen mot förankringspunkterna tills

den gröna indikatorsetiketten syns på toppen av
stödbenstammen. (B2) Lyft basen förattfällafram
stödbenet från hålrummet och dra framåt.(B3) Låt
stödbenet roteraheltnedåt.(B4)

kopplingarna är anslutna. Du ska höra ettklick.
6 Tryck på ISOFIX-knappen. Användaren kan sedan

2 Lossa sätet från basen genom atttrycka på knappenförfrigöringssäte(B5).Lyftsätetraktuppåt(B6)

trycka basen heltbakåt mot bilsätets ryggstöd för
att säkra och fixera rotationsskyddet. Tryck fast mot

3 Tryck på knapparna ovanpå rotationsskyddet(B7)
och lyftskyddet tilltopposition (B8)

bilens ryggstöd tills basen känns stabil och
ordentligt säkrad. (B11) Kontrollera attbåda sidor är

4 Lossa ISOFIX-anslutningar genom att trycka på
ISOFIX-frigöringsknappen på framsidan av basen.

anslutna till fordonet genom att dra basen framåt
och flytta från sida till sida. Det ska vara gröna
indikatorer synliga förattbekräfta kopplingen.

(B9) Båda kopplingarna fälls samtidigt ut från
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(B12)Om röttsyns ärkopplingen fortfarandeöppen.
7 Tryck på frigöringsknapparna på stödbenets sida

Användarenkannuresaryggstödetupprätt.(B21-22)
11 Nackstödet kan justeras i läge med knappen på

för att förlänga stödbenets nedre del. (B13) Stöd
benetska vara vertikaltoch dras utförattnå bilens

baksidan av nackstödet så attaxelbanden iselen
är under ellerinivå med dittbarns axlar.(B23)

golv (B14),kontrollera indikatorn på benets fotoch se
tillattden visar grönt och är ifullkontakt.

Varning. Bältet ska ligga under eller i linje
med axlarna då barnet är bakåtvänt. • Se

(B15-16)Om benet intelåses när det når golvet, är
det mellan två låspositioner. Lyft då basen något

bältes- justering på sidan 16.
12 Sitsen är nu inställd för bakåtvänd användning.

och lås den ilägre läge.
8 För installation bakåt ska bilbarnstolen fixeras iett

Du ska kunna se kilen under sätet och säte ska
vara ioptimal vinkel förbakåtvänd. (B24-25)

lutande läge.För attgöra detta måste du fällafram
kilen under sätet.Dra fram kilen tilllåst läge innan du

13 Vi rekommenderar inte att barn under nio
månaders ålder sätts istolen.

sätter sätet på basen. (B17)
9 Placera sätet på basen imotsatt riktning mot kör
riktningen. Fäst sätet i båda krokarna på basen
(B18.)och lås sätet på plats.(B19)
10 För attöppna sätet,tryck in båda knapparna på
ryggstödets baksida mot varandra. (B20)
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SE BILDER (C1-C6) I”PICTURE MANUAL”

Säkra och justerabältet

sätt samman bältesspännena. Sätt in i spännet
tillsdu hör ettklick.(C3-5)

1 Justera höjden på nackstödet och därmed bältet
så attdet passar barnets längd. (C1)

Se till att axelkuddarna och remmarna sitter tätt mot
axlarna och att bältesbanden inte snott sig innan

Observera attnär barnet sitterbakåtvänt ska bältet
fästa i höjd med, eller under, barnets axel. Om
barnet sitter framåtvänt ska bältet fästa i höjd med,
eller över, barnetsaxel.

du draråt bältet.
4 Dra ibältesbandens friaände på varjesida av

2 Dra ut bältesbanden genom atttrycka på de röda
knapparna och lossa låsen på vardera sida. (C2)

sätet förattdra åtselen.(C6) Spänn så attdet
går att passa in två fingrar mellan selen och

3 Placera selen över barnets axlar och höfter och

barnets kropp.
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SE BILDER (D1-D12)I”PICTURE MANUAL”

Använda din TinySeats som bältesstol
GRUPP II (15-25 KG)

1 Lossa sätet från basen genom att trycka på knappen förfrigöringssäte. (D1) Lyftsätetraktuppåt.(D2)

på nackstödet.(D8-9)
5 Med barnet isätet passas bilbältetbältetöver

2 För att öppna sätet, tryck in båda knapparna på
ryggstödets baksida mot varandra. (D3) Använ-

barnet och sätt ispännet. (D9-10)
6 Se tillattsäkerhetsbältet passerar under bältes-

daren kan nu resa ryggstödet upprätt.(D4-5)
3 Lyftden övre bakplattan och lägg in bältetbakom

styrningarna på stolen. Se tillattden diagonala
delen av säkerhetsbältet passerar över bältesguiden på den sidan spännet sitter.(D11)
7 Se till att bältet passerar överbarnets höft och

det vadderade området.(D6) Lyft dynan på sätet
och lägg bältesspännena i hålrummen under

stöds på bäckenet. (D12)Kontrolleraatthar snott
sig och attdet är ordentligt spänt.

dynan.(D7)
4 Dra ut bilens säkerhetsbälte. Sätt in det övre
diagonala bältet iden röda axelbältesstyrningen
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SE BILDER (E1-E4) I”PICTURE MANUAL”

Fällasätet

1 Sänk nackstödet genom att hålla in knappen på
baksidan. (E1)

3 Sitsen är nu nedfälld och kan tas bort eller
förvaras.(E4)

2 Leta reda på knapparna under tygskydden och
pressa dem mot varandra tills spärren släpper
(E2) och vik sedan. (E3)
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SE BILDER (F1-F10) I”PICTURE MANUAL”

Ta bortbasen

1 För attsläppa basen, lokalisera
ISOFIX-anslutningarna. (F1)

6 Dra tillsISOFIX-anslutningarna är heltindragna i
basen. (F7-8)

2 Dra båda ringarna framåt.(F2)
3 Basen kommer nu attsläppa från fordonets

7 Tryck på frigöringsknapparna på stödbenets sida
föratthöjastödbenets nedre del.(F9)

ISOFIX-förankring. (F3)
4 Tryck på knapparna ovanpå rotationsskyddet. (F4)

8 Låt stödbenet rotera helt inåt och skjut stödbenet i
hålrummet.(F10)

Tryck skyddetnedåt. (F5)
5 Tryck på ISOFIX-knappen. (F6)
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Om du är osäker

Kontakt:
connect@tinyseats.com
TinySeats Europe AB
Det är inte alla bilbarnstolar som passar i alla bilar. För
råd angående lämpligheten av denna bilbarnstol
använd gärna på vår webbplats www.tinyseats.com

Box 3
438 05 Hindås
Sverige
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Skötsel av din bilbarnstol

Kontrollera regelbundet alla delar av bilbarnstolen för
slitage. Mat och dryck kan fastna i selens spänne, det

RENGÖRING AVKLÄDSEL
Klädseln kan tas bort och tvättas förhand. Kör inte

kan hindra den frånattfungera korrekt.

klädseln itorktumlare eftersom det kan skada tyget
och stoppningen kan lossna.

RENGÖRING AVBÄLTE
Rengör endast med tvåloch varmt vatten.
– Smörj elleroljaINTE någon del av sätet.
– TaINTE isär,försök inteatttaisär,någon del av

Läs tvättinstruktionerna på klädseln.

bälteellerspänne vid rengöring.
– Använd INTE lösningsmedel, tvättmedel ellerandra
rengöringsprodukter eftersom det kan försvaga
bältet ochstolen.
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Garanti

Alla våra produkter är noggrant designade, tillverkade och testade. Skulle den här produkten dock visa

följdav felanvändning,missbruk ellervårdslöshet.
Denna garanti kan inteöverföras och gäller därför

sig vara felaktig inom 24 månader efterköp på grund
av material- eller tillverkningsfel, vänligen returnera den

inte för begagnade produkter. Dina lagstadgade
rättigheter påverkas inteav denna garanti.

till det ursprungliga inköpsstället. Vi kommer då, på vår
bekostnad, attersätta den med samma elleren

TinySeats kan intetaansvar för skador som uppstår
på bilstolareller bilbälten.

liknande produkt.
Igarantisyfte krävs ettköpbevis. Vi rekommenderar
att du behåller ditt kvitto och fäster det i den här
bruksanvisningen och förvarar allt i sätets ficka för
bruksanvisning.
TinySeats tarinteansvar förskador som uppstår till
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Läs mer och tittapå installationsvideon på vår hemsida

