Dansk brugsanvisning for

TRILLE DREAM

Tillykke med din nye Trille® barnevogn, som vi er sikre på at du bliver glad for...

VIGTIG INFORMATION – GEM FOR FREMTIDIG BRUG
Dit barn kan komme til skade, hvis ikke du følger disse anvisninger.
Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender barnevognen.
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ADVARSEL

Læs alle bemærkninger markeret med
ADVARSEL og VIGTIGT
inden du anvender vognen første gang.
Gem brugsanvisningen for fremtidig brug.
ADVARSEL: Information vedrørende barnets sikkerhed.
VIGTIGT: Diverse vejledninger som vedrører barnevognens pleje.
Undladelse fra at følge anvisningerne kan medføre alvorlige
skader på barn og/eller barnevogn.

Barnets sikkerhed er DIT ansvar.

Vognen skal altid være bremset, når du løfter
dit barn op af, eller op i vognen.
Efterlad vognen uden for rækkevidde for børn,
og lad dem aldrig lege i eller med den.

Efterlad adrig barnet uden opsyn.
De sikkerhedsråd og anvisninger som findes i
denne brugsanvisning, kan ikke dække alle
tilfælde og uforudsete situationer, som kan
indtræffe. Det må underforståes at sund fornuft, almen forsigtighed og omsorg er faktorer,
som ikke kan bygges ind i en barnevogn. Disse
faktorer må den som anvender og har ansvaret
for vognen, stå for.
Det er vigtigt, at alle som skal anvende vognen
forstår anvisningerne. Informér og vis altid
hver og en, som skal anvende vognen, hvorledes
vognen skal håndteres – også selvom brugeren
kun skal bruge den en kort periode.
Hvis der er tvivl om noget, står Trille-forhandlerne altid parate til at besvare dine spørgsmål.
Spænd altid barnet fast i en godkendt barnevognssele fra 6 mdr.’s alderen. Vognen er
udstyret med et sæt selebeslag. Sørg for at
selen altid monteres korrekt. Se selens brugsanvisning.
Afstanden mellem madrassens overkant og
overdelens overkant må ikke gøres mindre
end 140 mm når madrassen ligger på plads.

Parkér aldrig vognen på en bakke.
Overbelastning eller fejlagtig sammenklappning
af stellet kan skade vognen.
Undgå trapper, trappeopgange og rulletrapper
eftersom de kan være farlige for barnet.
Hæng ikke noget på styret, da det kan forringe vognens stabilitet.
Placér ikke noget ovenpå kalechen.
Varekurven må ikke belastes med mere end 5
kg. Placér altid tunge genstande midt i kurven
da vognen ellers kan blive ustabil.
Kontrollér at ingen genstande i kurven rager
ud over kurvens sider – med risiko for at gå
ind i hjulenes eger.
Det kan være forbundet med fare hvis der
bruges andre reservedele end de originale.
Følg pleje- og vedligeholdelsesanvisningerne.
Det er en god ide at anvende reflekser i mørke.

Denne barnevogn er beregnet til transport af
et barn op til max. 15 kg.
Barnevognen er fremstillet til børn i aldersgruppen 0 - 36 måneder.

ANVENDELSE AF REGNSLAG OG INSEKTNET:
Anvend et regnslag og insektnet, der passer
til vognen og som sidder fast, så barnet ikke
kan trække det ind i vognen.

Anvend aldrig barnevognen som seng for natten
og efterlad aldrig barnet uden opsyn.
Efterlad altid vognen med mindst en bremse
slået til.

TRILLE DREAM er deklareret med Varefakta.
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Montering af hjul
Fjederpalen på hjulkapslen trykkes ind og hjulet skubbes helt ind over akslen. Slip palen og
træk langsomt hjulet ud til et klik indikerer, at
hjulet sidder korrekt. Afmontering sker ved at
trykke på palen og trække hjulet ud.
ADVARSEL: Kontrollér at hjulet sidder
ordentligt fast og at det ikke kan trækkes af.
(Billede 1)
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Slå stellet op
Brems vognen. Stellet slås op ved at trække
styret op mens du holder imod på stellets
side. Kontrollér at sikkerhedsbøjlen falder ned
over stelbenet, for at forhindre uønsket sammenklapning. De to plaststyrlåse skubbes på
plads. (Billede 2)

Betjening af bremse
Brems vognen ved at trykke bremsen ned
med foden. Slå bremsen fra ved at løfte op i
vognen og skubbe bremsen fremad.
ADVARSEL: Efterlad altid vognen med mindst
1 bremse slået til. Parker aldrig vognen på en
bakke. (Billede 3)
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Slå stellet ned
Slå stellet sammen ved at trække de 2 plaststyrlåse op (én på hver side). Løft sikkerhedsbøjlen og skub styret fremad. Stellet kan nu
klappes helt sammen. Justér evt. det justérbare styr så stellet fylder mindst muligt.
(Billede 4)

Justérbart styr
Styrhøjden ændres ved samtidig at trykke de
to knapper ind som sidder på udvendig side af
styret. Hold knapperne inde og indstil derefter
styret i den ønskede højde. (Billede 5)
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Slå overdelen op
Vip metalbøjlerne ned og træk dem ind i hak i
metalbeslaget i bunden. (Billede 6)
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VIGTIGT: Sørg for at metalbøjlen sidder rigtigt
i hullerne i rammens øverste kant.
ADVARSEL: Kontrollér at begge metalbøjler
er gået i hak i metalbeslaget i bunden, for at
vognens stabilitet og sikkerhed ikke berøres.
Læg ryglænet ned.
Læg madrassen i. (Den mønstrede side op)
ADVARSEL: Afstanden mellem madrassen
eller andet madrastilbehør og kassens overkant må ikke gøres mindre end 140 mm, når
madras og madrastilbehør ligger på plads.

Barnevognssele
Husk altid at bruge en godkendt barnevognssele fra barnet er 1/2 år gammelt. Barnevognsdelen er udstyret med selebeslag i bunden
af bunden af barnevognskassen. (Billede 7)
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Fastgørelse af overdelen
Brems vognen. Løft overdelen i bærehåndtagene og hold den lidt skrå ned mod dig selv.
Styr overdelen ned i stellets 2 bagerste overdellåse og lad overdelens monteringsbøjle falde
ned i stellets 2 forreste overdellåse.
Nu er overdelen placeret vandret.
(Billede 8)
ADVARSEL: Kontrollér at begge monteringsbøjler på overdelen er ordentligt fastlåste i alle
4 overdellåse.
ADVARSEL: Der må aldrig være børn i vognen, når den slås op og ned.
8
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Justér kalechen
Kalechen slåes op ved at trække i kalechens
forkant, så langt frem som muligt. Tryk kalechestængerne ned i hver side så kalechen bliver
spændt op. Når kalechen skal slås ned trækkes der op i kalechestængerne og kalechen
skubbes tilbage. (Billede 9)
VIGTIGT: Løft aldrig overdelen i kalechen.
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Afmontering af overdel
Brems vognen. Skub de røde sikkerhedslåse
fremad – en på hver side af stellet. Vip overdelen op af beslaget og løft overdelen op.
(Billede 10).
ADVARSEL: Der må aldrig være børn i vognen, når den slåes op/ned.
VIGTIGT: Klap aldrig stellet sammen, når kassen er monteret.

Luftventilation på kaleche
Lyn klappen op og spænd splitten under klappen. (Billede 11)
11
Montering af kaleche
på barnevognsdelen
Kalechen monteres på barnevognskassen ved
at lade plastbeslaget på kalechen glide ind i
plastbeslaget på barnevognskassens sider.
(Billede 12)
Sørg for at den lille split på kalechebeslaget
får rigtigt fat i beslaget på barnevognskassen.
(Billede 12)
12
Lufthjul
Når du skal pumpe hjulene skal du bruge en
luftpumpe med adapter til bil. Lufttryk: Se
mærkning på dæk.
VIGTIGT: Lufthjul kan punktere, så undgå at
køre på skarpe kanter eller på underlag med
glasskår
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Fastgørelse af forlæder
Tryk forlæderet fast på kalechen på hver side.
(Billede 13)
Barnevognsdelen er varefakta-godkendt.
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Tilbehør til Trille Dream
Du har mulighed for at købe et klapvognssæde til Trille Dream.
Trille Dream med klapvognssæde er ikke deklareret med Varefakta.
Montering af klapvognsoverdelen
Kontrollér at overdelen sidder ordentligt fast i
alle 4 bærenitter på understellet – 2 på hver
side.
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Klapvognsoverdelen kan monteres både mod
og med køreretningen. (Billede 14)

Regulering af ryglænet
Ryglænet kan reguleres i 2 siddestillinger og
1 sovestilling ved at løfte håndtaget på undersiden af ryglænet. (Billede 15)

Afmontering af kaleche
på barnevognsdel
Kalechen kan afmonteres fra barnevognsoverdelen ved at trykke på den lille split i plastbeslaget på kalechen.
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Kalechen monteres på klapvognsoverdelen ved
at lade plastbeslaget på kalechen glide ind i
plastbeslaget på klapvognssædets armlæn.
Sørg for at den lille split på kalechebeslaget
får rigtigt fat i beslaget på klapvognsoverdelens beslag. (Billede 16)
17
Klapvognssele
Klapvognsdelen er udstyret med selebeslag på
siderne af sæderammen. (Billede 17)

Kalechen til klapvognsdelen
I barnevognskalechen er der indbygget en lille
vindpose som kan trækkes ned, når kalechen
bliver påmonteret på klapvognssædet.
(Billede 18)

Forlædret
Forlædret er forsynet med en lille lomme på
bagsiden, så forlædret kan nå ind under barnets ben, når klapvognsdelen er monteret.
(Billede 19)
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PLEJE
Udsæt aldrig vognen for stærkt sollys gennem længere tid.
Anvend altid regnslag i regnvejr og snevejr.
Opbevar aldrig vognen på fugtige steder.
Tør altid stellet af når det har været ude i fugtigt vejr.
Vask vognen af hvis I har været nær havet eller har kørt på saltede veje og fortove.
Vær forsigtig hvis du transporterer stellet på f.eks. en cykel. Pulverlakerede stel, selv af meget høj kvalitet,
kan blive ridsede.
Dækkene kan misfarve gulve. Brug derfor hjulbeskyttere hvis vognen kører indendørs på sarte gulve.

VEDLIGEHOLD
Smør aksler, affjedring og hjullåse hver 3. måned.
(Tør akslerne af før du smører dem). Smør med syrefri olie, f.eks. WD 40.
Tør vognens nitter og led af og smør dem herefter.
VIGTIGT: Rust er ikke berettiget reklamationsgrundlag.

Check at:
Plaststyrlåse fungerer.
Nitter, skruer og møtrikker sidder fast og er intakte.
Plastdele ikke er skadede.
Hjulbøsninger er i god stand.
Velcrobånd er rengjorte og i god stand.
Trykknapper sidder ordentligt fast.
Elastikker stadig er elastiske.
Sikkerhedsbøjle på stellet er intakt og kan bevæge sig frit.
Bremse fungerer, og at bremsegummi er intakt.
ADVARSEL: Brug kun originale TRILLE® reservedele, hvis noget er skadet og skal udskiftes.

VASKEANVISNING
Kaleche:
Tag kalechen af og slå den op. Tør kalechens inderside af med lunkent vand.
Anvend en mild sæbeopløsning. Dryptør kalechen i opslået stand.
Aftageligt betræk og madras:
Det aftagelige betræk og madrassen er vaskbart i hånden.
Anvend mildt vaskemiddel. SKAL dryptørres.
Overdel og forlæder:
Tag kalechen af, fjern forlæder og madras. Tør stoffet af indvendigt og udvendigt med en opvredet klud.
Tør overdelen af i opslået stand. Sørg for at træbunden ikke bliver våd.
Sørg for at alting er tørt, før du igen monterer vognen.
ADVARSEL: Kontrollér altid at vognen bliver monteret korrekt efter anvisningerne i denne brugsanvisning.
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