
VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG. 
LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER PRODUKTET!

Dette produkt er i overensstemmelse med EN 1888:2012., EN 1466:2014. 
Salg eller markedsføring af produktet udenfor EU, EFTA lande er ikke tilladt. 

ADVARSEL! Liften må kun bruges af børn som endnu ikke kan sidde op selv, rulle rundt på maven og komme 
op på hænder og knæ. max vægt på barnet 9 kg. ADVARSEL! Anvend aldrig liften på et stativ. ADVARSEL! 
Placer aldrig ekstra madrasser i barnevognen. Den ydre længde/bredde på Babyliften er 800 mm / 350 mm. 

Dette produkt opfylder standarden EN1888:2012, når tilbehøret anvendes på den måde, og kun for / på / 
sammen med Emmaljunga-vogne, som beskrevet / angivet i denne manual.

  BEMÆRK! Besøg www.emmaljunga.dk for seneste version, før du tager produktet i brug.

Brugsanvisning for:

Big Star Lift
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Indholdsfortegnelse

Anvend kun Emmaljungas originaltilbehør for maksimal sikkerhed og komfort. Information om hvilket tilbehør 
som passer til din vogn findes i vores katalog og hos vores autoriserede forhandlere.

Emmaljungas originaltilbehør

1 stk Lift
1 stk Madras
1 stk Fodpose
1 stk.  Kaleche

Kassens indhold
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Vigtig sikkerhedsinformation
 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt før brug og gem dem for fremtidig reference. Det 

kan påvirke dit barns sikkerhed hvis ikke du følger disse instruktioner. Læs altid vognens brug-
sanvisning sammen med denne brugsanvisning. Gem brugsanvisningen for fremtidig brug.

ADVARSEL! Efterlad aldrig barnet/børnene uden opsyn.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjte  
 løb.
ADVARSEL! Lad ikke andre børn lege uden opsyn nær   
 produktet.
ADVARSEL! Brug aldrig liften på et stativ.
ADVARSEL! Fastgør altid liften i vognens D-ringe     
 eller 5-punktssele.
ADVARSEL! Læg aldrig en ekstra madras i dette produkt.
ADVARSEL! Kom ikke i nærheden af åben ild.
VIGTIGT-   Læs omhyggeligt. Gem til fremtidig brug.
ADVARSEL! Dette produkt egner sig kun til børn, der ikke kan 

sidde selv.
ADVARSEL! Må kun bruges på et fast underlag, der er vandret, 

plant og tørt.
ADVARSEL! Lad ikke andre børn lege uden opsyn nær liften.
ADVARSEL! Må ikke bruges, hvis en del er ødelagt, i stykker 

eller mangler.
ADVARSEL! Brug kun reservedele som er godkendt af produ-

centen.
ADVARSEL! Vær opmærksom på risikoen ved åben ild eller 

andre varmekilder så som el-radiator, gasvarmer 
m.m i nærheden af Babyliften.

ADVARSEL! Håndtagene og bunden af Babylift skal efterses 
regelmæssigt for tegn på skader og slid.

ADVARSEL! Når Babyliften er i brug, sørg for at barnets hoved 
aldrig er lavere end barnets krop.

ADVARSEL! Læg aldrig yderligere madrasser oven på den 
medfølgende madras.

ADVARSEL! Efterlad ikke det fleksible håndtag indvendigt i 
overdelen/Bag.

Advarselsteksten er i overensstemmelse med EN 1466:2014, barnevognskassen.

ADVARSEL! Undladelse i at følge anvisningerne kan medføre  
 alvorlige skader på barn og/eller produktet.
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Vigtig sikkerhedsinformation

• ADVARSEL! Liften må kun bruges af børn som endnu ikke kan sidde op selv, rulle rundt på maven og komme op på 
hænder og knæ. max vægt på barnet 9 kg

• Anvend kun denne vogn til det antal børn vognen er konstrueret til.
• Anvend kun reservedele som er leveret eller godkendt af producenten.
• Babyliften kan kun bruges sammen med følgende Emmaljunga vogne: Big Star
•  Med lift kan vognen bruges fra fødslen, anvend kun klapvognsdelen med ryggen i liggeposition. Sørg for at 

liften placeres ovenpå 5-punktsselen for at forhindre at selen risikerer at komme op i liften.
•   Barnets sikkerhed er dit ansvar.
•   Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.
• De sikkerhedsråd og anvisninger som findes i denne brugsanvisning kan ikke dække alle tilfælde og uforud-

sete situationer som kan indtræffe. Det må underforstås at sund fornuft, almen forsigtighed og omsorg er fak-
torer som ikke kan bygges ind i et produkt. Disse faktorer må den som anvender og har ansvaret for produktet 
stå for.

• Det er VIGTIGT at alle som skal anvende liften forstår anvisningerne. Informer og vis altid hver og en, som skal 
anvende liften, hvorledes den skal håndteres, også selvom brugeren kun skal bruge den en kort stund.

• Hvis noget er uklart og behøver at forklares yderligere, står din autoriserede Emmaljunga forhandler gerne til 
tjeneste.

• Liften må ikke anvendes som autostol.
• Anvend aldrig liften som seng til dit barn.
• De udvendige mål længde og brede på Babyliften er 800 mm / 350 mm.
• Hvis du har brug for at identificere dit produkt, findes der en etiket med modelnavn og serienummer klistret på stellet/ 
 barnevognsdelen/liften.

Montering og brug af Liften
• Fjern plastikposen

ADVARSEL
• Kvælningsrisiko. Lad ikke barnet lege med plastikposen.

• Slå liften op ved at trække i de to metalstænger langs bunden af 
liften til de klikker fast i hullet i bunden.

• Læg madrassen i.
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Montering og brug af Liften

Fastgørelse af kalechen
•  Fastgør velcroen til fronten af kassen (2)

Afmontering af kalechestoffet
• Åbn lynlåsen (1) og afmontér stoffet

Montering af forlæder
• Sæt forlæderet på ved at montere velcroen i forlæderet fast på 

siden af lift-kassen (3).

Justere kalechen
•  Tryk begge knapper (4) ind og juster kalechen (5) til ønsket posi-

tion.

VIGTIGT
•   Løft aldrig i overdelen når den er monteret på stellet

ADVARSEL
•  Anbring aldrig Babylift nær trapper, på borde eller andre områder, 

hvor den kan falde ned.
•  Brug aldrig Babylift som en vugge udendørs eller på ujævne over-

flader.
•  Brug aldrig Babylift som en permanent seng til dit barn.
• Modeller som ikke har insektnet: anvend kun insektnet som passer 

til vognen og som sidder fast, sådan at barnet ikke kan trække i det.

ADVARSEL
•  Bær altid Babylift i håndtaget (6) som vist på billederne 6 og 7, af-

hængigt af placeringen af barnet.
•  Bær kun Babylift i håndtaget i en af disse to positioner. Dette er 

meget vigtigt!
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Hvordan du bruger liften i klapvogn

•  Fjern frontbøjlen og de to plastholdere og gem dem til senere brug.

Vigtigt!
• Genmontér frontbøjlen når klapvognen bruges uden lift.

• Placér liften i klapvognsdelen.

ADVARSEL
•  Klapvognsbetrækket skal altid være monteret når liften bruges i 

vognen
•  Med lift kan vognen bruges fra nyfødt. Brug kun vognen med ryg-

gen i nederste position.
•  Sikre dig at liften placeres ovenpå 5-punktsselen, sådan at den ikke 

kan komme op i liften.

Vigtigt!
Fastmontér liften i vognen

•  Før de to sikkerhedhasper som sidder under liften ud i gennem 
siden på klapvognsbetrækket.

•  Montér sikkerhedshasperne fast i D-ringen som sidder på siden af 
klapvognsdelen, én på hver side.

ADVARSEL
•  Dette punkt er meget vigtigt, for at sikre liften i vognen.
• Liften er korrekt monteret i vognen.

Hvordan bruger du liften i vognen

•  Fjern frontbøjlen med en stjerneskruetrækker, ved at skrue skruen 
ud.
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Hvordan du bruger liften i barnevognen

• Brems vognen.
• Tag madrassen ud af vognen.
• Tag HiPro hovedbeskyttelsen i hovedenden ud og læg ryglænet 

ned. (Findes kun på visse modeller)

• Placer liften i barnevognen.

• Således ser liften ud når den er placeret i barnevognen.
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Pleje og vedligehold

Almindelige Plejeråd
• For at bibeholde vognens oprindelige farve længst mulig, udsæt da aldrig produktet for stærkt sollys gen-

nem længere tid, da solen får alt til at falme.
• Opbevar aldrig produktet på kolde og fugtige steder.
• Anvend altid regnslag ved regn- eller snevejr. Stofferne er kun vandafvisende og tåler ikke langvarigt regn/

sne. Mere information kan du finde i brugsanvisningen til vognen.

Kontroller regelmæssigt:
• at alle låse fungerer korrekt.
• at ingen plastdele er skadede.
• at alle trykknapper samt velcrolåse sidder ordentligt fast.
• at alle elastikker sidder fast og stadig har sin elasticitet.
• at alle bæreremme og bunden ikke er skadede eller slidte.

ADVARSEL!
• Tag umiddelbart kontakt med din autoriserede Emmaljunga forhandler for at skaffe en reservedel hvis 

nogen dele er skadet.

Vaskeråd

• Tag bundpladen og plastkanten ud.
• Brug kun mild sæbe, og håndvask betrækket ved 30 grader og lad det dryptørre. Tør ikke i tørretumbler.
Vaskeråd Leatherette stof:
• Tør af med en fugtig klud, brug kun en dråbe opvaskemiddel, tørres i stuetemperatur.

Strygning:
• Ved strygning skal alle stofdele beskyttes med en klud af 100% ren bomuld, som placeres mellem 

strygejern og stof. Stryg kun ved svag varme (1 prik). Yderstoffet er femstillet i polyester og nylon.

• Sørg for at alting er tørt inden du monterer liften på ny.
• Du kan imprægnere stoffet efter vask. Gør altid dette inden du monterer vognen på ny. Følg producentens 

råd.

ADVARSEL!
• Transporter ikke barnet i liften de første 24 timer efter imprægnering. 
• Kontroller altid at du monterer liften korrekt efter anvisningerne i denne brugsanvisning, efter vask og 

pleje.
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