Thule Urban Glide Bassinet

Instruktioner

B

501-8311-01

ADVARSEL! ASTM F2050-16
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B
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• Efterlad ALDRIG barnet uovervåget.
• Kvælningsfare: Liften kan rulle rundt på bløde
overflader og kvæle barnet. Placer ALDRIG liften
på senge, sofaer eller andre bløde overflader.
• Faldrisiko: Barnets aktivitet kan få liften til at flytte sig.
Placer ALDRIG liften på køkkenborde, borde eller
andre forhøjede overflader.
• Brug ALDRIG denne lift til at transportere et barn
i et motorkøretøj.
• Læs alle instruktioner, før du bruger liften.
• Brug ikke liften, hvis den er beskadiget eller i stykker.

D
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BESKRIVELSE AF DELENE
A. Liftmodul
B. Fodovertræk
C. Fluenet
D. Venstre monteringsbeslag
E. Højre monteringsbeslag

ADVARSEL!
Vigtigt – Gem denne vejledning til fremtidig
reference.

ADVARSEL! EN 1466:2014
• Efterlad aldrig barnet uovervåget.
• Dette produkt er kun egnet til børn, som ikke kan
sidde op uden hjælp.
• Må kun bruges på en fast, vandret, lige og tør
overflade.
• Lad ikke andre børn lege uden opsyn i nærheden
af liften.
• Brug ikke liften, hvis en del af den er i stykker,
har flænger eller mangler helt.
• Der må kun bruges reservedele, som leveres eller
er godkendt af producenten.
• Uforsigtighed kan forårsage brand! Må ikke bruges
i nærheden af åben ild.
• Liftens håndtag og bund skal regelmæssigt efterses
for tegn på skader og slitage.
• Inden liften løftes eller bæres, skal du sikre,
at håndtaget er i den korrekte brugsposition.
• Barnets hoved må aldrig ligge lavere end barnets
krop i liften.
• Læg ikke endnu en madras oven på den madras,
der leveres eller anbefales af producenten.
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UDFOLDNING AF THULE LIFTMODUL

A.

B.
C.

SAMMENFOLDNING AF THULE LIFTMODUL
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For at folde liftmodulet ud skal du holde det på
siden, trykke foldeknappen ind og skubbe den
ud til enden, indtil der høres et "klik". (Se billede 1)
Vip monteringsadapterne udad, indtil der høres
et "klik". (Se billede 2)
Træk solskærmens håndtag opad, indtil der høres
et "klik". (Se billede 3)
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A.
B.
C.

For at folde sammen skal du trykke på knappen
til solskærmen og sænke skærmen. (Se billede 4)
Skub adapterlåsen fremad, mens
monteringsadapterne foldes indad. (Se billede 5)
Hold liftmodulet på siden, tryk foldeknappen ind
og skub den ud til enden, indtil der høres et "klik".
(Se billede 6)
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MONTERING AF MADRAS I THULE
LIFTMODUL

MONTERING AF FODOVERTRÆK TIL THULE
LIFTMODUL

1

A.
B.
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Madrassen kan tages ud.
Når madrassen lægges i igen, skal den vendes
rigtigt. (Se billede 1)
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A.
B.

4

Placer fodovertrækket over liftmodulet. (Se billede 2)
Monter omskifteren og løkken mellem
fodafdækningen og solskærmen. (Se billede 3)

501-8311-01 - B

MONTERING AF FLUENET TIL THULE BASSINET
LIFTMODUL
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BILSÆDEADAPTER

1

Sørg for, at den afrundede kant af fluenettet flugter
med fodenden af liftmodulet. (Se billede 1)
Læg den anden ende af fluenettet over solskærmens
forkant. (Se billede 2)
Monter omskifteren og løkken mellem
fodafdækningen og solskærmen. (Se billede 3)
Fluenettet kan bruges over fodafdækningen, hvis
det ønskes.
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MONTERING AF THULE LIFTMODUL FOR
GLIDE 2/URBAN GLIDE 2
1
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F.

G.
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D.
E.

Aktiver parkeringsbremsen på barnevognen.
Sænk sædet helt ned, så det ligger fladt.
Åbn clipsene på venstre og højre monteringsbeslag.
(Se billede 1)
Find højre monteringsbeslag på højre side af
barnevognens stel ved at få clipsen til at flugte
med pladen på stellet. (Se billede 2)
Luk clipsen på monteringsbeslaget og lås det
sekundære greb. (Se billede 3)
Gentag trinnet for venstre monteringsbeslag
på venstre side af stellet.

H.
I.

Kontroller ved hjælp af et hårdt træk i hvert beslag
væk fra barnevognen, at begge monteringsbeslag
sidder helt fast .
Liftmodulet skal vendes således, at barnets
ansigt vender mod klapvognens styr. Sænk
liften ned i klapvognen, idet du skal sørge for, at
monteringsadapterne flugter med og glider ind
i monteringsbeslagende, indtil der høres et "klik".
(Se billede 4)
Kontroller, at Thule liftmodulet sidder helt fast med
et hårdt træk væk fra vognen.
For at tage Thule liftmodulet ud skal du klemme
sammen på begge blå greb på monteringsadapterne
og løfte liftmodulet op og væk fra klapvognen.

ADVARSEL!
Sørg for, at monteringsbeslagene flugter med
pladerne på stellet under monteringen.
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MONTERING AF THULE LIFTMODUL FOR
URBAN GLIDE 2 DOUBLE
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A.
B.
C.
D.

E.
F.

Aktiver parkeringsbremsen på barnevognen.
Åbn clipsene på venstre og højre monteringsbeslag.
(Se billede 1)
Thule liftmodul skal monteres på venstre sæde
(vendt mod vognen). (Se billede 2)
Find højre monteringsbeslag på højre side af
barnevognens stel ved at få clipsen til at flugte
med pladen på stellet. (Se billede 3)
Luk clipsen på monteringsbeslaget og lås det
sekundære greb. (Se billede 4)
Åbn velcrobåndet og lynlåsen på sædeopdelingen
i midten, så den integrerede tilbehørsadapter
kommer frem. (Se billede 5)

Fortsættes på næste side

ADVARSEL!
Sørg for, at monteringsbeslagene flugter med
pladerne på stellet under monteringen.
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SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE AF THULE
LIFTMODUL
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A.
B.

C.

Kontroller regelmæssigt stoffet for flænger, slidte
områder eller andre tegn på skade.
Opbevar dit Thule liftmodul tørt og væk fra direkte
sollys. Hæng Thule liftmodulet op over gulvniveau,
hvis det er muligt. Før sammenfoldning og
opbevaring af Thule liftmodulet skal det være tørt
for at forhindre mug- eller bakterievækst.
Pletter kan vaskes af med et mildt rengøringsmiddel
og varmt vand. Brug ikke blegemiddel.
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G.

H.
I.

J.

K.

Få clipsen på venstre monteringsbeslag til at flugte
med den integrerede tilbehørsadapter, idet du
skal sørge for, at stoffet ikke er under adapteren.
(Se billede 6)
Luk clipsen på monteringsbeslaget og lås
det sekundære greb. Luk velcrobåndet.
Kontroller ved hjælp af et hårdt træk i hvert beslag
væk fra barnevognen, at begge monteringsbeslag
sidder helt fast .
Liftmodulet skal vendes således, at barnets ansigt
vender mod klapvognens styr. Sænk liften ned
i klapvognen, idet du skal sørge for, at adapterne
flugter med og glider ind i monteringsbeslagende,
indtil der høres et "klik". (Se billede 7)
Kontroller, at Thule liftmodulet sidder helt fast ved
at trække liftmodulet hårdt væk fra vognen.

Thule Canada Inc.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada
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info@thule.com

www.thule.com
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