Brugsanvisning

DK:
VIGTIG! LÆS DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEM FOR FREMTIDIG REFERENCE. DIT BARNS SIKKERHED KAN PÅVIRKES HVIS DU IKKE FØLGER DISSE
INSTRUKTIONER!
Dette produkt er i overensstemmelse med EN 1888-1:2018, EN1888-2:2018, EN 1466:2014. Salg
eller markedsføring af produktet udenfor EU, EFTA lande er ikke tilladt. BEMÆRK!
Besøg www.emmaljunga.dk for seneste version, før du tager produktet i brug.
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Kassens indhold
Kasse 1: Stel
1. Æske med manual og aksler.
2. Hjul x 2
3. Drejehjul x 2
4. UV/Insektnet
5

Sammenslået stel

6

Varekurv

Kasse 2: Liggedel
1. Forlæder til liggedel
2. Liggedel
3. Madras
4. Kaleche
5. Inderfor
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Vigtig sikkerhedsinformation

VIGTIGT- Læs omhyggeligt. Gem til fremtidig brug.
Dit barns sikkerhed kan komme i fare hvis du ikke følger
disse instruktioner.
ADVARSEL
Vigtigt – Læs omhyggeligt og gem til senere brug
Efterlad aldrig barnet uden opsyn
Sikre, at alle låseanordninger er låst før brug
Hold barnet væk fra dette produkt under udfoldning
og sammenklapning, for at undgå at barnet kommer til skade
Lad ikke barnet lege med dette produkt
Brug sele, når barnet kan sidde selv
Dette sæde er ikke egnet til børn under 6 måneder
Brug altid selen
Tjek, at barnevognskassens eller klapvognssædets eller
autostolens fastgørelsesmekanisme er korrekt aktiveret,
før brug
Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.

Advarselstekst i overensstemmelse med EN1888-1:2018, EN1888-2:2018.

ADVARSE
- Barnets sikkerhed er dit ansvar. Barnet skal altid sidde
fastspændt i sikkerhedsselen og skal aldrig efterlades uden 		
opsyn. Barnet skal holdes væk fra bevægelige dele når de
betjenes. Vognen kræver regelmæssig vedligeholdelse af
brugeren. Overlast, fejlagtig sammenklapning og brug af ikke
rekommanderet tilbehør kan skade eller ødelægge vognen.
Læs brugermanualen.
ADVARSEL
- Følg producentens instruktioner.
- Brems altid vognen når den parkeres.
- Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- Transportér aldrig flere børn eller tasker på vognen, end hvad
vognen er godkendt til.
- Sikr dig at børn ikke er i nærheden af bevægelige dele 			
når du justerer dem, ellers risikerer du at de kan komme til 		
skade.
For at undgå skader eller dødsfald:
ADVARSEL
- Brems altid vognen når den parkeres.
- Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- Spænd altid barnet fast i en barnevognssele så snart dit barn
kan sidder selv uden hjælp.
- Transporter aldrig flere børn eller tasker på vognen.
- Sikre dig at børn holdes væk fra bevægelige dele når disse 		
betjenes.
- Adskil skulder stropperne og talje stropperne når
sikkerhedsselen ikke bruges.
- Anvend ikke liften (tilbehør) efter at barnet kan sidde selv.
NXT90 B v 1.4
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Vigtig sikkerhedsinformation
- Brug og parkér ikke i nærheden af åben ild eller andre
varmekilder.
- Hvis det er muligt undgå at bruge din vogn i nærheden af
kanter, trapper
ADVARSEL
- Brug aldrig denne liggedelen på et stativ
- Må kun bruges på et fast underlag, der er vandret, plant og tørt.
- Lad ikke andre børn lege uden opsyn nær liggedelen
- Må ikke bruges, hvis en del er ødelagt, i stykker eller mangler.
- Brug kun reservedele som er godkendt af producenten.
- Vær opmærksom på risikoen ved åben ild eller andre
varmekilder i nærheden af liggedelen
- Tjek altid at ryggen i liggedelen ligger ned i vandret
position inden du løfter den.
- Når du bruger liggedelen skal du altid sikre dig, at
barnets hoved aldrig kommer lavere end barnets krop.
- Læg aldrig yderligere madrasser oven på den medfølgende 		
madras.
ADVARSEL
- Tilbehør eller reservedele som producenten ikke har godkendt
		må ikke anvendes.
- Det kan være farligt at efterlade barnet uden opsyn
- Alle former for last, som hænges på styret påvirker vognens
		stabilitet.
- Træk aldrig en vogn med svingbare forhjul efter dig. Vognen kan
		komme i selvsving, hvilket kan forårsage en sikkerhedsrisiko, 		
hvis du ikke er forsigtig og opmærksom.
- Dette produkt er konstrueret og bygget efter standarden 		
EN1888. Dette produkt skal ikke anvendes som et
medicinsk hjælpemiddel eller udstyr. Har dit barn specielle, 		
medicinske behov der vedrører transporten, skal du rådføre dig
med din læge.
- Lav ingen modifikationer på dit produkt, da det kan udgøre 		
en sikkerhedsrisiko for dit barn. Hvis produktet modificeres,
tilfalder ansvaret IKKE producenten.
- Anvend ikke produktet i stærk vind eller uvejr.
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Vigtig sikkerhedsinformation
- Venligst vær opmærksom på at tog eller metrostationer kan 		
forårsage høj lufttryks- forandring ( vind eller vakuum ). Stil 		
aldrig produktet i nærheden af sporene uden at holde i
vognens styr med begge hænder, da bremsen ikke er
tilstrækkelig til at holde vognen sikkert på plads.
- Kryds ikke jernbanesporene mens barnet befinder sig i
		vognen, hjulene kan sætte sig fast i sporene.
- Hvis du kører med offentligt transportmiddel (bus, Metro,
		tog, mm.) er det ikke nok kun at bruge barnevognens
parkeringsbremse. Vognen kan udsættes for en belastning 		
(hurtig opbremsning, skarpe sving, huller i vejbanen, hurtig 		
acceleration etc.) som vognen ikke er testet til, ifølge den
gældende barnevognsnorm EN1888. Følg altid de anvisninger
og instruktioner om sikker fastgørelse af
barnevognen, som operatøren/chaufføren af transportmidlet 		
er forpligtiget til at anvise.
- Kom ikke i nærheden af åben ild.
- Løft aldrig liggedelen med barnet i.

NXT90 B v 1.4
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Vigtig sikkerhedsinformation
• Barnets sikkerhed er dit ansvar.
• Dette produkt er kun egnet til transport af et (1) barn med en maksimal vægt på 22 kg
eller 4 år, alt efter hvad der kommer først..
• NXT90 B Liggedel er kun egnet til transport af et (1) barn med en maksimal vægt
på 15 kg.
• NXT90 B stellet må kun bruges sammen med en NXT90B Liggedel/ sædedel.
• NXT90 B stellet må kun bruges sammen med NXT90B hjul.
• NXT90 B stellet må kun bruges sammen med en NXT90 B Liggedel og
en NXT90 Lift (tilbehør)
• Følg pleje- og vedligeholdelsesinstruktionerne.
• De sikkerhedsanvisninger som er i denne instruktionsmanual kan ikke tage højde
for alle uforudsete situationer som kan indtræffe. Det må underforstås at almindelig 		
sund fornuft, almindelig forsigtighed og omsorg ikke kan bygges ind i barnevognen. 		
Disse faktorer må den ansvarlige bruger af vognen stå for.
• Det er VIGTIGT at alle som bruger vognen og tilbehøret forstår anvisningerne.
Informér og vis altid enhver
bruger af vognen og tilbehøret, hvordan den/det skal håndteres selvom brugeren
kun skal bruge vognen/tilbehøret i kort tid.
• Anvend max et stk. godkendt tilbehør af gangen, ex NXT90 B ståbræt, NXT90
autostolsadapter.
• Max. vægt på et eventuelt NXT90 B ståbræt er 20 kg (tilbehør).
• Placér ikke løse genstande på kalechen. Anvend aldrig vognen uden kaleche.
• Hvis du finder noget af ovenstående uklart, så står din autoriserede Emmaljunga
forhandler til din tjeneste.
• Vognen er kun til transportbrug. Anvend aldrig vognen som seng for dit barn.
• Vognen skal altid være bremset når du løfter barnet ind eller ud af vognen.
• Parkér aldrig vognen på en bakke eller skrånende underlag.
• Anvend aldrig produktet hvis én eller flere ting er defekte eller beskadiget.
• Kontrollér at alle lynlåse og trykknapper er lukket inden brug.
• Tag altid barnet ud af vognen når den slås sammen.
• Placér aldrig ekstra madrasser i barnevognen og anvend kun den medfølgende
madras eller de madrasser som Emmaljunga anbefaler.
• Overlast, fejlagtig sammenklapning og brug af ikke anbefalet tilbehør kan skade
barnet eller ødelægge vognen.
• Al last som hænges på vognen f.eks. på styret eller rygstøtten påvirker vognens
stabilitet negativt. Anvend ikke tilbehør som ikke er anbefalet af Emmaljunga.
• Varekurven må kun belastes med max. 5 kg. Læg de tungeste ting i midten af
kurven. Ellers kan vognen blive ustabil.
• NXT Organiseren (tilbehør) må ikke belastes med mere end 2 kg.
• Anvend aldrig barnevognsdelen på et stativ.
• Kontrollér at der ikke stikker ting ud af varekurven som kan gå ud i hjulets eger.
• Barnevognsdelen må ikke anvendes som autostol.
• Hvis du har brug for at identificere dit produkt, findes der en etiket med
modelnavn og serienummer klistret på stellet/barnevognsdelen/liften.
• Ved brug af autostol i kombination med et stel, erstatter denne kombination ikke
en barnevognskasse, lift eller
seng. Hvis barnet skal sove, skal det lægges i en seng.
• Spænd altid barnet fast i godkendt barnevognssele, af den variable type, der kun
behøver at blive monteret et sted og som ikke skal flyttes, hvad enten barnet
ligger ned eller sidder op, fra ca. 6 mdrs alderen. Vognen
er udstyret med to stk. selebeslag. Følg seleproducentens anvisninger for
korrekt montering.
• Vågne børn bør variere deres sidde- eller liggestilling hver halve time.
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Stel

(1) MONTERING OG BRUG AF STELLET
1.1 Slå stellet op
1.2 Løsn transportsikringen ved at trykke udad på den grå transportclips.
Tryk stellet sammen når du trykker på transportclipsen så er det nemmere at løsne den.
ADVARSEL Der må ikke være børn i vognen når den slås op eller klappes sammen.
ADVARSEL Undgå at der er børn i nærheden af vognen når den slås op eller klappes sammen.
ADVARSEL Vær opmærksom på at holde børn væk fra alle bevægelige dele, når du justerer vognen, ellers 		
risikerer de at komme til skade.
1.3 Slå bagbenet ud.
1.4 Tryk på ”Press” i midten af mellemstangen indtil du hører et tydeligt "klik".
1.5 Kontroller at du nu kan se den lukkede hængelås.
ADVARSEL Kontrollér altid inden brug at stellet er låst og den låste hængelås er synlig.
1.6 ADVARSEL Hvis "åben hængelås" er synligt, er stellet ikke låst..
ADVARSEL Hvis symbolet med hængelåsen er synligt, tryk ned på røret til stellåsen og den aktiveres ved et
klik.Brug aldrig vognen hvis symbolet åben hængelås er synligt
1.7 Træk teleskopstyret helt op
1.8 Lås derefter begge grå clips højre og venstre om styret. Kontrollér at teleskopstyrets clips er korrekt låste med
et ”klik”. Kontrollér at styret er trukket lige langt op i begge sider inden styret låses fast.
ADVARSEL Vær opmærksom på at holde børn væk fra alle bevægelige dele, når du justerer vognen, ellers 		
risikerer de at komme til skade.
1.9 Styrhøjden ændres ved samtidig, at trykke de to grå knapper ind, som sidder på ydersiden af styret. Sikr dig at
de klikker ind i position.
ADVARSEL! Vær opmærksom på at holde børn væk fra alle bevægelige dele, når du justerer vognen,
ellers risikerer de at komme til skade
(2) MONTERING AF BAGHJULENE
2.1 Aftør smuds fra akslerne inden du sætter hjulene på.
Tryk knappen på baghjulet ind. Sæt akseltappen i baghjulet.
Sikr dig at akslen klikker fast i hjulet.
ADVARSEL Kontrollér at hjulet sidder ordentligt fast og at det ikke kan gå af akslen hvis du trækker i denne.
2.2 Sæt akseltappen ind i bremsen.
2.3 Lås akslen med den grå lås som sidder på bremsen. Låsen skal klikke fast i låst position.
Kontrollér at baghjulet sidder fast i stellet ved at trække ud i hjulet. Test dette på begge sider af stellet.
ADVARSEL Kontrollér at hjulet sidder ordentligt fast og ikke kan trækkes af stellet.
ADVARSEL Undgå at køre på skarpe kanter eller underlag
MONTERING AF FORHJULENE
3.1 Tryk den grå knap på fronten af stellet ind og sæt forhjulet op i hullet. Slip knappen og kontrollér at forhjulet
sidder fast. Test dette på begge sider.
3.2 Sådan ser stellet ud når det er færdigmonteret. (som vist på billedet)
(4) SAMMENKLAP STELLET
4.1 Træk stellet bagud så forhjulene peger fremad som på billedet.
Afmontér barnevognsdel.
Kontrollér at varekurven er tom før sammenklapning.
ADVARSEL Der må ikke være børn i vognen når den slås op eller klappes sammen.
ADVARSEL Undgå at der er børn i nærheden af vognen når den slås op eller klappes sammen.
ADVARSEL Vær opmærksom på at holde børn væk fra alle bevægelige dele, når du justerer vognen,
ellers risikerer de at komme til skade
4.2 FOLD STYRET IND.
ADVARSEL Vær opmærksom på at holde børn væk fra alle bevægelige dele, når du justerer vognen, ellers 		
risikerer de at komme til skade
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Stel

4.3 Åbn begge klips til teleskopstyret.
ADVARSEL Vær opmærksom på at holde børn væk fra alle bevægelige dele, når du justerer vognen,
ellers risikerer de at komme til skade
4.4 Justér styret ned i nederste postion.
4.5 Træk den grå sikkerhedsknap mod midten (venstre hånd) og tryk samtidigt ind på den grå knap under
håndtaget (højre hånd) og før dem begge mod midten. Hold fast i venstre sikkerhedsknap og det højre
håndtag. Løft håndtaget opad.
4.6 Nu kan den grå knap i venstre hånd slippes. Løft derefter håndtaget op og vognen er sammenklappet.
ADVARSEL Vær opmærksom på at holde børn væk fra alle bevægelige dele, når du justerer vognen, ellers 		
risikerer de at komme til skade
4.7 Nu er vognen sammenklappet.
4.8 Stellet kan låses ved et tryk på den grå klips. (som vist på billedet)
Hvis du vil have vognen mere kompakt kan hjulene tages af. Det kan gøres både før eller efter
sammenklapning.
(5) TAG BAGHJULENE AF
5.1 Løsn akseltapperne og hjulet ved at, (1) tryk den grå knap ned og samtidigt (2) vride den grå clips op. Løsn
akseltappen ved at trykke knappen på baghjulet ind og træk akseltappen ud.
5.2 Du kan gemme akslerne i elastikkerne bagerst i varekurven
(6) TAG FORHJULENE AF
6.1 Tryk den grå knap på fronten ind og træk forhjulet ud.
(7) BREMS VOGNEN
7.1 Brems vognen ved at trykke bremsepedalen hele vejen ned med foden.
ADVARSEL Efterlad aldrig vognen med barnet i uden først at bremse vognen. Efterlad aldrig vognen uden
opsyn
ADVARSEL Vognen skal altid være bremset når du løfter barnet ned i/ud af vognen.
ADVARSEL Parkér aldrig vognen på en bakke.
ADVARSEL Kontrollér altid at vognen er korrekt bremset.
7.3 ADVARSEL
Forhjulene kan låse i en vinkel fremad fra stellet. Lås altid begge forhjul i denne vinkel når barnet kan rejse sig
op og sidde selv, og vognen forlades med barnet i vognen. Husk at vognen altid skal være under opsyn.
7.4 ADVARSEL
Denne position på forhjulene skal kun anvendes når vognen er parkeret. Kør aldrig med vognen når forhjulene
er låst i fremadrettet position.

NXT90 B v 1.4
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(8) LØSN BREMSEN
8.1 Løsn bremsen ved at løften den op med foden.
8.2 Hvis vognen er udstyret med sikkerhedsline:
Tag sikkerhedslinen rundt om hånden når du anvender vognen.
ADVARSEL Dette produkt må ikke bruges til jogging eller med rulleskøjter.
(9) JUSTERING AF HÆLDNINGEN PÅ STYRET
9.1 Justér hældningen på styret ved at trykke ind på de to grå knapper i begge sider af styret. Hold knapperne
inde og indstil derefter styret til ønsket position. Sikr dig at de klikker i position.
ADVARSEL Vær opmærksom på at holde børnene væk fra alle bevægelige dele, når du justerer vognen,
ellers risikerer de at komme til skade
(10) JUSTERING AF TELESKOPSTYRET
10.1 Åbn begge klips til teleskopstyret. Træk styret op til ønsket position til. Træk styret helt op ved brug eller
skub den helt ned ved sammenklapning. Lås derefter begge grå klips til højre og venstre om styret.
Kontrollér at teleskopstyret er korrekt låst med et ”klik”.
Kontrollér at styret er trukket lige langt op i begge sider inden styret låses fast.
(11) FORHJULENE KAN LÅSES FAST ELLER ROTERE 360 GRADER
11.1 Hjulene låses ved at trykke den grå låsering ned når hjulene befinder sig i fremadvendt position.
Hjulene kan rotere frit i 360 grader ved at løfte låseringen op.
ADVARSEL Vær opmærksom på at holde børnene væk fra alle bevægelige dele, når du justerer vognen,
ellers risikerer de at komme til skade
11.2 ADVARSEL Træk aldrig en vogn med svingbare forhjul efter dig. Vognen kan komme i selvsving, hvilket
kan forårsage en sikkerhedsrisiko, hvis du ikke er forsigtig og opmærksom.
ADVARSEL Denne position på forhjulene skal kun anvendes når vognen er parkeret.
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Liggedel

(1) MONTERE LIGGEDELEN
1:1 For at rejse liggedelen træk da i den indvendige bøjle langs bunden til plastikstopperne. Gentag i fod- og
hovedende.
1.3 Slå ryglænet over til liggeposition.
1.4 Fjern plasten omkring madrassen. Liggedelens bund er lavet af træ. Læg madrassen i overdelen.
ADVARSEL Læg ikke yderligere madrasser i liggedelen. Anvend kun Emmaljungas originale madras som
leveres med produktet. ADVARSEL Kvælningsrisiko. Lad ikke barnet lege med eller på anden måde håndtere
plastikposen.
1.5 Sæt kalechen fast ved, at trykke kalechens indstiksdel ned i liggedelens kalechebeslag.
1.6 Justering af kalechen
Juster kalechen, til den ønskede position, ved først at afmontere forlæderklappen fra kalechen, og
dernæst trække forsigtigt fremad/ tilbage i forkanten. VIGTIGT Juster ikke kalechen med forlæderet
fastknappet. Løft aldrig liggedelen i kalechen. Løft aldrig vognen i liggedelen, mens den er fastspændt på
stellet. Løft KUN ved at tage fat i stellet . Vognen er leveret med kalechen og denne skal altid være
monteret på vognen under brug
1.7 Kalechen sættes fast bag på barnevognskassen med velcro.
1.8 For ventilation, åbn lynlåsen på kalechen.
Fastgør stoffet på indersiden ved hjælp af trykknappen. Ventilation og UV/insektnettet er nu synlig.
(2) MONTERE LIGGEDELEN PÅ STELLET
2:1 Lås bremsen på stellet. Træk styret helt op sådan at hullet i stellet er åbn. Styret skal være i korrekt position
på begge sider for, at liggedelen kan låse fast.
2:2 Løft i siderne og placér den på stellet.
2.3 Vær sikker på, at krogene på liggedelen er styret ind i beslaget på begge sider af stellet. Pres liggedelen på
plads til et "klik" høres på begge sider.
ADVARSEL Kontrollér altid at liggedelen er korrekt monteret i låsene på begge sider.
(3) LIGGEDELEN TAGES AF STELLET
3.1 Brems vognen. Tag fat i EasyFix beslaget på hver side og klem håndtaget sammen (3) i begge sider samtidig.
Når de ikke kan klemmes mere sammen løftes lige op i liggedelen (4) og denne kan tages af.
ADVARSEL Stil aldrig liggedelen i nærheden af trapper, på et bord eller på andre steder hvor den kan 		
falde ned.
ADVARSEL Anvend ikke liggedelen som vugge udendørs eller på ujævnt underlag.
ADVARSEL Anvend ikke liggedelen som seng til dit barn.
ADVARSEL Løft aldrig liggedelen med barn i.
ADVARSEL Husk at anvende en barnevognssele når barnet kan sidde selv eller vende sig rundt (fra ca. 6 mdr.)
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Liggedel
(4) UV/INSEKTNET
4:1 Fastgør UV/insektnettet på kalechen med lynlåsen.
4:2 Fastgør nettet på kalechen med trykknappen. (se billede) Gentag på modsatte side.
(5) AFTAGELIGT INDERFOR
5:1 Aftageligt vaskbart inderfor. Vi anbefaler håndvask. Dryptørring.
5.2 Forlæderet er monteret på liggedelen med velcro og trykknapper.
(6) JUSTERING AF RYGLÆN I LIGGEDELEN
6:1 Løft ryglænet.

6:2 Lad ryglænet (metalbøjlen) hvile mod den indvendige bøjle på liggedelen.
(7) VUGGEFUNKTION
7.1. Liggedelen kan bruges som vugge indendørs på et lige og plant underlag.
ADVARSEL Placér aldrig liggedelen nær trapper, på et bord eller på andre overflader.
Anvend aldrig liggedelen som vugge udendørs eller på et ujævnt underlag.
Anvend aldrig liggedelen som permanent seng.
7.2 Stoppe vuggefunktionen
Vip metalbøjlen (7) ud så liggedelen står stabilt på et plant underlag.
(8) SAMMENKLAP LIGGEDELEN
8.1 Løft madrassen.
Træk ryglænet ind mod midten.
Åbn trykknapperne på håndtaget.
8.2 Træk metalbøjlerne ud af plastholderne ved hjælp af stofhåndtaget.
Gør dette i fod- og hovedenden.
(9) THERMOBASE
NXT90B er udstyret med Thermobase ventilation, som er en isoleret / ventileret
bund for optimal komfort til dit barn i alt slags vejr. Åbn ventilationen ved at trække håndtaget mod dig. Luk 		
ventilationen ved at flytte håndtaget væk fra dig.
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Pleje og vedligehold
Almindelige plejeråd
• Udsæt aldrig vognen for stærkt sollys gennem længere tid, da solen får alt til at falme.
• Anvend altid regnslag ved regn- eller snevejr
• Opbevar aldrig vognen på kolde og fugtige steder.
• Tør altid stellet af hvis det har været ude i fugtigt vejr Sørg også for at vognen er tør ved opbevaring.
• Vask og tør stellet af inden du stiller den ind, hvis du har været nær havet eller kørt på saltede veje og
fortove.
• Vær forsigtig ved transport og opbevaring da stellets ydre er ømtåligt. Ridser som opstår efter købet er
ikke reklamationsberettiget
Regelmæssig eftersyn
• Rengør regelmæssigt stel og vognens metaldele – aftør dem og smør alle led og nitter. Stel, fælge og
eger på alle hjul skal med jævne mellemrum afvaskes i varmt vand og aftørres med en tør klud.
Dette bør gøres 1-2 gange om måneden. Hvis vognen anvendes i vintervejr, bør rengøring finde sted
mindst én gang om ugen.
• Rengør akslerne (tør akslerne af med en klud)
ADVARSEL
• Dækkene kan, ved kontakt med forskellige materialer som Vinyl-gulve eller bløde plastikunderlag, reagere
så der kan opstå misfarvning af gulvet. Læg derfor noget mellem dækkene og gulvet hvis vognen skal
opbevares på følsomme gulvtyper.
Kontrollér at:
• alle stellåse fungerer korrekt på stellet, barnevognskasse.
• alle nitter, skruer og møtrikker sidder fast og er intakte.
• ingen plastdele er skadede.
• alle hjulbøsninger er i god stand.
• alle lynlåse og velcrobånd sidder ordentligt fast.
• alle elastikker stadig har sin elasticitet.
• parkeringsbremsen fungerer.
• Kontrollér regelmæssigt for skader på stellet, barnevognskasse.
OBS!
• Tag altid først kontakt med den autoriserede Emmaljunga forhandler hvor du har købt dit produkt. Det
gælder hvis du har behov for service med originale dele og ved andre tekniske spørgsmål som kræver en
fagmæssig vurdering.
• Produktet du har valgt følger købeloven.

• I parkeringsbremsen findes der bevægelige dele, som
jævnligt skal vedligeholdes for at fungere korrekt.
• For at parkeringsbremsen fungerer korrekt, sørg for at den
altid er velsmurt. Afrens omgående sand, sne, is eller skidt
fra de bevægelige dele på parkeringsbremsen.
• Anvend et silikone- eller oliebaseret smøremiddel og smør
parkeringsbremsen. Smør akselpinde og bremsepinde
mindst en gang om måneden. Smør også låsen på hjulene
med samme interval.
• Hvis du anvender din Emmaljunga vogn på f.eks. strand
eller andre beskidte, våde områder, så skal
		 parkeringsbremsen vedligeholdes oftere. Udfør
		 ovenstående pleje efter behov.
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Pleje og vedligehold
Vaskeråd
• Kaleche:
Tag kalechen af og slå den op. Tør kalechens inderside (foret) med lunkent vand. Anvend en mild
sæbeopløsning. Dryptør kalechen i opslået stand
• Madras:
Vi anbefaler håndvask og dryptørring
• Liggedelen:
Aftag kaleche, madras og forlæder. Aftør stoffet indvendigt og udvendigt med en opvredet klud.
Ingen håndvask. Tør overdelen i opslået stand.
• Inderfor:
Lynes af. Vi anbefaler håndvask og efterfølgende dryptørring.
Øvrig information
• Strygning: Ved strygning skal alle stofdele beskyttes med en klud af 100% ren bomuld, som placeres
mellem strygejern og stof. Til stoffets yderside (100 % polyester) og foret anvendes middelvarmt
strygejern (110° C).
• Sørg for at alting er tørt inden du monterer vognen på ny.
• Du kan imprægnere stoffet på ny efter vask. Gør altid dette inden du monterer
vognen på ny. Følg producentens råd.
ADVARSEL
• Lad ikke barnet være i liggedelen de første 24 timer efter imprægnering.
Eftermontering efter vask
ADVARSEL
• Kontroller altid at du monterer vognen korrekt efter anvisningerne i denne brugsanvisning
VIGTIGT
Vaskeråd for Leatherette stof.
Vogne i Leatherette kunstlæder må ikke vaskes efter ovenstående anvisninger. Leatherette stoffer må kun
vaskes med få dråber opvaskemiddel og tørres af med en våd klud, tørres i rumtemperatur.
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Service dokumentation
NXT90 B
Din barnevogn behøver regelmæssig pleje og eftersyn. Vi anbefaler at du regelmæssigt får udført service
på vognen og følger de foreslåede serviceintervaller, eftersom de er en forudsætning for at opretholde
kvaliteten og mindske slidtage.
Kontakt altid en autoriseret Emmaljunga forhandler for at få udført servicen. Efter hver gennemført
service eftersyn får du et service dokument over hvad der er kontrolleret og eventuelt udbedret, samt et
stempel i service bogen at for udført service.
Inden vognen bliver leveret fra fabrikken har den gennemgået nøje kontrol og test. Yderligere er vognen
kontrolleret inden den er udleveret til dig for, at sikre at den opfylder alle sikkerheds- og kvalitetskrav.
Udover den regelmæssige service udført af din forhandler, er det meget vigtigt at du selv kontrollerer og
plejer din vogn. Læs mere om dette i afsnittet Pleje og vedligeholdelse.

Stel nummer
Leverings kontrol

0

Dato, stempel, kundens navn, underskrift

6 mdr kontrol

6

Dato, stempel, kundens navn, underskrift

12 mdr kontrol

12

Dato, stempel, kundens navn, underskrift

24 mdr kontrol

24

Dato, stempel, kundens navn, underskrift

36 mdr kontrol

36
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Dato, stempel, kundens navn, underskrift
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DK

Leverings kontrol
NXT90 B

1. Kontroller at det rigtige er leveret:
1 stk.
1 stk
2 stk.
2 stk.
2 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk
1 stk.
1 stk.
1 stk.

sammenklappet stel
varekurv
svingbare forhjul
hjul
akseltapper
instruktionsmanual
kaleche
liggedel
forlæder til liggedel
madras
UV/insektnet

2. Kontroller stellets/liggedelens funktioner:
Slå vognen op.
Kontrollér stellåsens funktion, at de to låsetapper låser stellet på begge sider.
Kontrollér at liggedelen klikker i stellet og låser fast på begge sider..
Kontrollér styrjusteringen ved at trække op og ned i styret.
Styret skal låse i de respektive positioner.

3. Hjul og bremse:
Smør aksel enderne.
Montér hjulene og vær sikker på at de låser i position.
Kontroller at parkeringsbremsen låser i begge baghjul.
4. Overordnet kontrol af vognen:
Kontrollér at alle nitter, skruer og møtrikker er sikkert fastgjorte.
Kontrollér at alle trykknapper og lynlåse på sædebetrækket og
varekurv er korrekte og sikkert fastgjorte.
Vær sikker på at der ikke er andre synlige uregelmæssigheder på stel,
barnevognsbetrækket, varekurv og hjul.
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Generel Service

			

Serviceprotokol
NXT90 B
6 mdr 12 mdr 24 mdr 36 mdr

Stellet / liggedelens funktion
Kontrollér stellåsens funktion, at de to låsetapper låser
stellet på begge sider.
Kontrollér at barnevognskassen klikker i stellet og låser fast
på begge sider.

Hjul og bremse
Kontrollér at du kan tage hjulene af og at de låser på akslen.
Kontrollér at bremsen låser på begge baghjul.

Visuel gennemsyn
Kontroller at alle nitter- og skruehoveder ser korrekte ud.
Kontroller at alle knapper og lynlåse er hele og kan knappes
og lukkes.
Kontroller for eventuelle øvrige synlige afvigelser på stel,
stof, varukurv og hjul.

Smøring
Rengør og smør hjul, aksler, stellåsen, fodstøtte og
sikkerhedsbøjlen.

z
Øvrige noteringer (yderligere udførte justeringer eller udbyttede dele)
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