
Brugsanvisning

Toddler Roller NXT90 B 



Åkbräda, Ståbrædt, Ståbret, Rollbrett,  

Toddler Roller, Seisomateline
Instruktionsmanaul för, Brugsanvisning for, Bruksanvisning for, Gebrauchsanweisung für,

This manual applies to the following product, Seuraavien tuotteiden käyttöohjeet:

TÄRKEÄÄ TIETOA – SÄILYTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN

LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT TUOTETTA.

Tämä tuote vastaa EN 1888:2005, EN1466:2008 standardin vaatimuksia

Varoitus! Detta produkt er avset till e
tt barn som kan stå sälv. Max vikt av barnet 15 kg.   
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VIKTIG INFORMATION - SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

LÄS IGENOM DENNA MANUAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN.

Denna produkt motsvarar standard EN 1888:2005, EN1466:2008 

VARNING! Detta produkt er avset till e
tt barn som kan stå sälv. Max vikt av barnet 15 kg.   

VIKTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG

LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER PRODUKTET!

Dette produkt opfylder EN 1888:2005, EN1466:2008

ADVARSEL! Dette produkt er beregnet til et barn med max vægt på 15 kg som kan stå selv. 

VIKTIG! GJEM BRUKSANVISNINGEN FOR FRAMTIDIG BRUK

LES IGJENNOM DENNE BRUKSANVISNING GRUNNDIG IGJENNOM FØR DU BRUKER VOGNEN!

Dette produkt oppfyller EN 1888:2005, EN1466:2008

ADVARSEL! Dette produkt er beregnet til et barn med maks. vekt på 15 kg. som kan stå selv. 

WICHTIG! ANWEISUNGEN FÜR SPÄTERE UNKLARHEITEN AUFBEWAHREN:

VOR BENUTZUNG ALLE ANWEISUNGEN LESEN!

Dieses Produkt entspricht EN 1888: 2005, EN 1466:2008

WARNUNG! Diese Produkt is für ein Kind mit einem max. Gewicht von 15 kg. Geeignet, dass allein stehen kann.

IMPORTANT INFORMATION- KEEP FOR FUTURE REFERENCE

FOR THE PROPER USE OF THIS VEHICLE, BE SURE TO READ THIS USER’S MANUAL CAREFULLY.

This product complies with EN1888:2005, EN 1466:2008

WARNING! This Product is for a child with  a maximum weight of 15 kg., that can stand alone.

för, for, für, to, varten

Cerox, City Cerox 360, City Cross, Cangaroo, Edge, Nitro
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Kassens Indhold

Anvend kun Emmaljungas original-tilbehør for maksimal sikkerhed og komfort. Information om hvilket
tilbehør som passer til din vogn, findes i vores katalog eller vores hjemmeside www.emmaljunga.dk og hos 
vores autoriserede forhandlere.

Emmaljungas originaltilbehør

1 stk 5/8 Nøgle
1 stk M8 Skrue

1 stk ophængsrem

1 st Hjul

1 st Hjul

1 stk Skive
1 stk Skive

1 stk M8 Møtrik

1 stk M8 Møtrik

1 stk Brugsanvisning

1 stk Ståbræt
1 stk M8 Skrue

Ståbrætfæste

 1 stk. Ståbræt pedal

1 stk. Pedal 
feste

4 stk. ETP 5mm skruer



3Manual Toddler Roller  NXT90 B v. 1.0

Vigtig sikkerhedsinformation
• • •  ADVARSEL • • •

Vigtigt! læs disse instruktioner omhyggeligt før brug og gem 
dem for fremtidig reference. dit barns sikkerhed kan påvirkes 
hvis du ikke følger disse instruktioner!
 
Dette ståbrædt er beregnet til et barn fra ca. 2 år og op til 
maksimalt 20 kg.

VIGTIGT – Gem brugsanvisningen for fremtidigt brug.

ADVARSEL! Efterlad aldrig barnet/børnene uden opsyn!
ADVARSEL! Kontroller altid inden brug, at alle låse 
  mekanismer er korrekt låst!
ADVARSEL! Dette ståbræt kan kun bruges sammen med 
    Emmaljunga stel: NXT90 B
ADVARSEL! Tag umiddelbar kontakt til din autoriserede 
  Emmaljunga forhandler for at erstatte en slidt   
  eller ødelagt del med en ny reservedel. 
ADVARSEL! Tænk på kvælningsrisikoen! Fjern altid 
    ophængsremmen når den ikke bruges. 
ADVARSEL! Lad aldrig dit barn lege med 
  ophængsremmen. 
ADVARSEL! Lad ikke børn lege med dette produkt. 
ADVARSEL! Brug aldrig produktet hvis en del er defekt eller  
  skadet. 
ADVARSEL! Tilbehør eller reservedele som producenten ikke  
  har godkendt må ikke anvendes. 
ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til løb eller 
  rulleskøjte løb. 
ADVARSEL! Kontroller altid inden brug at ståbrættet er 
  fastmonteret og at alle låse er korrekt låst.
ADVARSEL! Enhver genstand fastgjort til styret påvirker   
  stabiliteten på vognen.
ADVARSEL! Når du bruger stellet, skal du læse manualen 
  som tilhører vognen. Al sikkerhedsinformation  
  som beskrives i manualen til vognen skal følges  
  også selvom den anvendes i kombination med  
  et ståbræt.
ADVARSEL! Følg producentens instruktioner. 
ADVARSEL! Kom ikke i nærheden af åben ild.
ADVARSEL! Hold børn i sikkerhedsafstand når vognen slås 

op eller klappes sammen for at undgå skader.
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Almindelige plejeråd
•   Aftør altid ståbrættet efter brug  hvis det er vådt.
•  Vær forsigtig ved transport og opbevaring da overfladen er skrøbelig. Ridser opstået efter købet 

er ikke reklamations berettiget.

Regelmæssig eftersyn
• Rengør jævnlig stel og ståbræt. Tør af og smør bevægelige dele.
• Hvis vognen anvendes i vintervejr, bør rengøring finde sted mindst én gang om ugen. 

Kontroller altid at:
• alle låse og fastgørelser fungerer korrekt.
• alle nitter, skruer og møtrikker sidder fast og er intakte.
• ingen plastdele er skadede.

OBS!
• Tag altid først kontakt med den forhandler hvor du har købt produktet. Det gælder ved service af 

originaldele og ved andre tekniske spørgsmål, som kræver en fagmæssig bedømmelse.

Pleje og vedligehold

• Brug kun reservedele som er leveret eller godkendt af producenten.
•  Ståbrættet er beregnet til et (1) barn fra ca. 2 år som kan stå selv og som vejer max. 20 kg. 
•  Barnets sikkerhed er dit ansvar.
•  Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
•  De sikkerhedsråd og anvisninger som findes i denne brugsanvisning kan ikke dække alle til-

fælde og uforudsete situationer som kan indtræffe. Det må underforstås at sund fornuft, almen 
forsigtighed og omsorg er faktorer 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 vogn og tilbehør forstår anvisningerne. Informer og 
vis altid hver og en, som skal anvende vogn og tilbehør, hvorledes produkterne skal håndteres, 
også selvom brugeren kun  skal bruge den en kort stund.

•  Hvis noget er uklart og behøver forklares yderligere, står din autoriserede Emmaljunga 
    forhandler gerne til tjeneste. 
•  Dette ståbræt kan kun bruges sammen med Emmaljunga stel: NXT90 B
•  Hold altid fast i styret når barnet står på ståbrættet.
• Ved anvendelse skal barnet altid køre stående.
•  Lad aldrig dit barn lege med ståbrættet. Sørg for at barnet altid står på ståbrættet med samlede 
 fødder og at det holder fast med begge hænder omkring styret, vognen eller 
    barnevognsoverdelen. 
•  Ophængsremmen er kun beregnet til at hænge ståbrættet i når det ikke bruges under transport-

en. Lad aldrig børn lege med eller holde i remmen. Vær opmærksom på kvælningsrisikoen.
•  Vognen skal altid være bremset når du løfter barnet ned/ud af vognen eller når barnet stiller sig 

op på ståbrættet.
•  Parker aldrig vognen på en bakke.
•  Anvend max. et stk. tilbehør af gangen f.eks. ståbræt, søskendesæde, autostolsadapter.
• Tag umiddelbart kontakt med din autoriserede Emmaljunga forhandler for at erstatte en skadet 

eller slidt del med en ny reservedel.
•  Følg altid pleje- og vedligeholdelsesanvigningerne.
•  Hvis du har brug for at identificere dit produkt, findes der en etiket med modelnavn og 
   serienummer klistret på produktet.

Vigtig sikkerhedsinformation
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4

5 • Monter hjulene til brættet med skiven mellem hjulet og møtrikken.

• Anvend 5/8 nøglen til at stramme møtrikken  således at den øver-
ste kant på møtrikken er parallel med enden på skruen.

ADVARSEL!
• Sørg for at dette er gjort med begge hjul
• Kontroller at hjulet og møtrikken sidder ordentlig fast.

Montering og brug af ståbræt

• Placér ståbræt-pedalen og pedal fæstet rundt om bremsepedalen.

• Sæt de to dele sammen med de 4 ETP skruer.

• Korrekt monteret ståbræt-pedal (se billede)

• For at løsne bremsepedalen, tryk hårdt på ståbræt-pedalen.
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2 • Brems vognen.
• Åbn beslagene på ståbrættet og hægt beslaget på metalstangen på 

stellet.

ADVARSEL! 
• Barnet må ikke stå på ståbrættet når dette skal afmonteres.

•  Vrid begge låse nedad.

ADVARSEL!
• Dette trin er meget vigtigt for at sikre ståbrættet til vognen.
• Kontroller altid at ståbrættet er korrekt fastlåst inden brug.

Afmontering af ståbrættet fra vognfæstet
• Åbn beslagene på ståbrættet og fjern det fra stellet.

Ophængning af ståbrættet når det ikke bruges på turen.
• Fastgør remmen rundt om styret ved at lave en løkke på remmen 

som vist på billedet...

...og fastgør den anden ende til ståbrættet.

Montering og brug af ståbræt

• Sådan ser ståbrættet ud når det hænger i remmen. 

ADVARSEL!
• Tænk på kvælningsrisikoen! Fjern altid ophængsremmen når den ikke 

bruges. 
• Lad aldrig børn lege med ophængsremmen.
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