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Advarsler
Der må kun bruges de vægtbærende punkter, 
som er beskrevet i vejledningen og markeret på 
autostolen.
Børn i en autostol bør altid være under opsyn
Bagage og andet, der kan medføre personskade 
i tilfælde af en kollision, skal altid være korrekt 
fastgjort.
Denne autostol må ikke anvendes uden 
betrækket påsat. Stolebetrækket må ikke 
udskiftes med et andet betræk end som 
anbefalet af producenten, fordi betrækket er 
en konstruktionsmæssig del af austostolens 
funktion.
Autostolen bør udskiftes, hvis den har været 
udsat for stor belastning i forbindelse med et 
trafikuheld.
Det er farligt at foretage ændringer eller
at montere tilbehør på autostolen uden 
godkendelse fra den kompetente myndighed.

DA • Advarsler

DENNE VEJLEDNING ER VIGTIG. LÆS DEN, OG 
OPBEVAR OG BRUG DEN SOM REFERENCE.
Den er beregnet til at opbevare i bunden af stolen.
Det er farligt at bruge dette produkt, hvis vejledningen IKKE 
følges.
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DA • Advarsler

Spænd altid autostolen, når den er i bilen.
Det er farligt at bruge dette produkt, hvis 
monterings- vejledningen ikke følges som anvist 
af autostolproducenten.
Brug kun de kontakt- og tilslutningspunkter, 
som er beskrevet i vejledningen og markeret på 
autostolen.
Metal- og plastdelene til en autostol skal være 
placeret og monteret, så de ved almindelig brug 
ikke kan komme i klemme i et bilsæde, når det 
flyttes, eller i bildøren.
3-punktsselen, der fastholder autostolen og 
barnet i bilen, skal være helt stram og sidde tæt 
til barnets krop. Selen må ikke være snoet.
Vigtigt! Hofteselen skal være placeret lavt, så 
hoften er spændt fast.
Dette hjælpesæde er godkendt efter den 
europæiske standard
ECE R44.04
Universal gruppe 3
22-36 kg
Der er et godkendelsesnummer på stolen, som 
ikke må fjernes.
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Montering af hjælpesædet på 
bilsæde
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Træk sædehynden af oven på bunden.

Fastgør plastclipsen foran på sædet som vist

Nu er Graco hjælpesædet klar til brug. Se side 14 
“Fastgøring af hjælpesæde på bilsæde”.

Hvis hjælpesædet ikke bruges korrekt i forhold 
til barnets størrelse, kan det indebære en større 
risiko for alvorlig personskade eller livsfare.

For at bruge dette Graco hjælpesæde SKAL 
barnet opfylde alle af følgende betingelser:
• ca. 6-12 år
• 22-36 kg
• 125-150 cm høj
• Skulderselen SKAL ligge tværs hen over barnets 
skulder i den røde zone
som vist i 4, og hofteselen skal placeres lavt hen 
over barnets hofte 

Børn er bedre beskyttet, når de er korrekt 
fastspændt på bagsædet. Graco hjælpesædet 
bør så vidt muligt fastspændes midt på bagsædet 
umiddelbart bag forsæderne. Ofte er der dog 
kun en hoftesele ved dette sæde, og derfor kan 
hjælpesædet ikke placeres her.

Bilsædet skal vende fremad.
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Brug af Graco hjælpesædet

Hvis barnet og hjælpesædet ikke fastspændes 
korrekt i bilen, indebærer det en større risiko 
for alvorlig personskade eller livsfare, hvis bilen 
drejer skarpt, stopper pludseligt eller kolliderer.

ADVARSEL!  Brug kun bilens hofte- og skuldersele 
til at fastspænde barnet på dette hjælpesæde.

Sæt låsetungen på bilens sikkerhedssele i 
selespændet, så låsetungen og spændet er lige over 
for hinanden. Kontakt producenten af autostolen, hvis 
du er i tvivl om dette.
Spænd bilens sikkerhedssele, så den ikke sidder løst, 
og så den holder autostolen stramt fast.
Barnet må ALDRIG kun være fastspændt med bilens 
hoftesele
Bilens sikkerhedssele SKAL ligge fladt mod 
barnets krop og MÅ IKKE være snoet.
Skulderselen MÅ IKKE sidde løst eller være 
placeret under barnets arm.
Bilens sikkerhedssele MÅ IKKE placeres hen over 
armlænene. Den skal føres under armlænene. 
Bilens sikkerhedssele må IKKE være snoet. 
Hofteselen på bilens hofte-/skuldersele SKAL 
være placeret lavt og slutte tæt om barnets hofte, 
så den netop rører lårene.
Pas på, at barnet IKKE synker ned på 
hjælpesædet.
Hvis barnet ikke kan sidde rigtigt, når bilens 
sikkerhedssele er fastspændt, må dette 
hjælpesæde IKKE anvendes.
Brug i så fald en anden type af 
autosikkerhedsudstyr til børn.
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Fastgøring af hjælpesæde på 
bilsæde

Træk op i udløsergrebet på siden af 
hjælpesædet, og træk i selen for at løsne den.

Afmonter låsekoblingen fra stangen bag på 
hjælpesædet.
Gør det samme i den anden side på 
hjælpesædet.

Fastgør låsekoblingerne på bilens nederste 
forankringer.

Der må ALDRIG sættes to låsekoblinger på 
den samme forankring.

Træk i låsekoblingerne med et fast greb for at 
kontrollere, at de er fastgjort.
Når barnet ikke er i bilen, skal disse 
låsekoblinger altid være fastgjort, fordi de 
fastholder hjælpesædet i bilen, når det ikke er 
i brug.

Hjælpesædet afmonteres ved at trække op i 
udløsergrebene på siderne af hjælpesædet og 
trække det lidt væk fra bilsædet.

Tryk låsekoblingen ind,

træk op i låsekoblingen, og træk den ud (væk 
fra forankringspunktet). Gør det samme med 
den anden låsekobling.
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Fastspænding af barnet i bilen 
med skulderselens holdeclips

Fastspænding af barnet i bilen

Placer hjælpesædehynden helt op imod ryglænet 
på et fremadvendt bilsæde, som skal have en 
hofte-/skuldersele. Placer barnet på hjælpesædets 
hynde, så det har ryggen fladt imod bilsædets 
ryglæn.

Hofteselen på bilens sikkerhedssele SKAL føres 
under armlænene og placeres lavt hen over 
barnets hofte.

Skulderselen SKAL ligge hen over barnets 
skulder i den røde zone som vist. Hvis 
skulderselen ikke kan placeres i denne zone, 
kan hjælpesædehynden flyttes på bilsædet, så 
placeringen passer bedre. Hvis nødvendigt SKAL 
skulderselens holdeclips anvendes.
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Sådan fastgøres clipsen på 
hjælpesædet:
Skulderselens holdeclips SKAL fastgøres på 
den vandrette stang midt på sædebunden. Før 
løkkeenden på remmen omkring den vandrette 
stang bag på hjælpesædet som vist.

Før clipsen og remmen gennem løkkeenden 
som vist, og træk remmen op igennem slidsen i 
sædehynden.

BEMÆRK: Den frie ende af remmen skal vende 
mod hjælpesædets forside.
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Træk bilens skuldersele gennem clipsen som vist, 
og træk selen ned for at stramme clipsen mod 
barnets skulder. 
Hofteselen på bilens sikkerhedssele SKAL føres 
under armlænene og placeres lavt hen over 
barnets hofte.
Selen MÅ IKKE være snoet.

Barnet siddende på sædet set bagfra. Enden 
skal placeres under selen.
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Dette produkt er ikke godkendt til brug i fly,
fordi der ikke forefindes skulderseler i fly.

Løsn og afmonter plastclipsen foran på sædet,

og afmonter hynden.

Der er en plastclips foran på hynden på 
bunden, der skal afmonteres inden vask.

Maskinvask betrækket i koldt vand på 
et skåneprogram, og hæng det våde 
betræk til tørre. DER MÅ IKKE BRUGES 
BLEGEMIDDEL.

Følg ovenstående anvisning i modsat 
rækkefølge for at sætte betrækket på igen.

Metal- og plastdele: rengøres med et mildt 
sæbemiddel og koldt vand. Der må ikke 
bruges blege- eller vaskemidler.
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Sådan afmonteres hynden for at 
vaske den

Anvendelse i fly
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Denne autostol er godkendt til “Universal”-brug. 
Den er godkendt efter ECE 44.04 til generel brug 
i biler og passer på de fleste bilsæder (ikke alle 
bilmodeller).

Passer kun i biler, som har 3-punktsseler (med/
uden rullemekanisme), der er godkendt ifølge 
ECE 16 eller tilsvarende standarder.

Autostolen passer sandsynligvis korrekt, hvis 
det fremgår af bilens instruktionsbog, at der kan 
monteres en “Universal”-godkendt autostol til 
børn i denne aldersgruppe.

Denne autostol er klassificeret som “Universal” 
ifølge strengere krav, end der gælder for tidligere 
autostolkonstruktioner, som ikke har denne 
mærkning.

Kontakt autostolproducenten eller forhandleren, 
hvis du er i tvivl.
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NÄMÄ OHJEET OVAT TÄRKEITÄ. LUE 
NE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE 
VASTAISUUDEN VARALTA.
Ohjeille on paikka istuimen pohjassa.
Tuoteohjeiden noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa vaaratilanteen.

Varoitukset
Älä käytä muita kuin näissä ohjeissa 
mainittuja ja turvaistuimeen merkittyjä 
kuormituspisteitä.
Lasta ei saa jättää turvaistuimeen ilman 
valvontaa.
Matkatavarat ja muut esineet, jotka voivat 
aiheuttaa vammoja onnettomuuden 
sattuessa, tulee kiinnittää paikoilleen.
Turvaistuinta ei saa käyttää ilman päällistä. 
Istuimen päällistä ei saa korvata muulla kuin 
valmistajan suosittelemalla päällisellä, koska 
päällinen vaikuttaa olennaisesti turvaistuimen 
toimintaan.
Jos turvaistuin on joutunut kovan 
kuormituksen kohteeksi onnettomuudessa, 
se tulee vaihtaa.

Muutosten tai lisäysten tekeminen 
turvaistuimeen ilman valtuutetun 
asiantuntijan hyväksyntää on vaarallista.

FI • Varoitukset
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FI • Varoitukset

Kiinnitä turvaistuin aina, kun se on autossa.
Turvaistuimen valmistajan ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
vaaratilanteen.
Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja ja 
turvaistuimeen merkittyjä kuormituspisteitä ja 
kytkentöjä.
Taipumattomat ja muoviosat on sijoitettava 
ja asennettava niin, etteivät ne voi jäädä 
puristuksiin liikkuvan istuimen tai oven väliin 
auton normaalissa käytössä.
Turvaistuimen ja lapsen kiinnitykseen 
käytettävän kolmipistevyön tulee olla kireällä, 
ja sitä tulee säätää lapsen mittojen mukaan. 
Vyö ei saa olla kierteellä.
Tärkeää! Lantiovyön tulee olla matalalla, jotta 
lantio pysyy hyvin paikallaan.
Korokeistuimella on ECE R44.04 
-hyväksyntä (yleismalliryhmä 3, 22–36 kg).
Istuimeen on kiinnitetty hyväksyntänumero, 
jota ei saa poistaa.
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Korokeistuimen kokoaminen

Aseta istuintyyny alustan päälle.

Kiinnitä muovikiinnike istuimen etuosaan kuvan 
mukaisesti.

Graco-korokeistuin on nyt käyttövalmis. Katso sivu 
14, Korokeistuimen kiinnittäminen auton penkkiin.
Jos lapsen mittoja ei oteta huomioon 
korokeistuinta käytettäessä, vakavien vammojen 
ja kuoleman vaara kasvaa.
Tätä Graco-korokeistuinta käytettäessä

• lapsen tulee olla iältään noin 6–12-vuotias

• lapsen tulee painaa 22–36 kg

• lapsen tulee olla 125–150 cm pitkä

• olkavyön tulee kulkea lapsen olkapään yli 
punaisella alueella kuvan 4 mukaisesti, ja 
lantiovyön tulee olla matalalla lapsen lanteilla. 

Lasten on turvallisinta matkustaa turvaistuimessa 
asianmukaisesti valjaisiin kytkettyinä auton 
takapenkillä. Jos mahdollista, asenna Graco-
korokeistuin penkin keskelle heti etupenkkien 
taakse. Tässä paikassa on kuitenkin usein pelkkä 
lantiovyö, ja tällöin istuinta ei voi asentaa tähän 
kohtaan.

Auton istuimen on oltava menosuuntaan.

1

2

3

4

5

6

7



20

Graco-korokeistuimen 
käyttäminen

Jos lasta ja korokeistuinta ei kiinnitetä 
asianmukaisesti, vammojen ja kuoleman 
mahdollisuus jyrkässä käännöksessä, 
äkkinäisessä pysähdyksessä tai kolarissa kasvaa.

VAROITUS! Kun lapsi istuu korokeistuimella, 
käytä vain auton turvavyön lantio- ja 
olkavyöjärjestelmää.

Auton turvavyötä kiinnitettäessä varmista, että 
solki ja kieleke ovat kohdakkain. Ota tarvittaessa 
yhteyttä turvaistuimen valmistajaan.
Kiristä turvavyö niin, että se ei ole löysällä ja että 
istuin pysyy paikallaan.

Älä koskaan käytä pelkkää lantiovyötä, kun lapsi 
istuu turvaistuimessa.

Auton turvavöiden on oltava tukevasti lapsen 
ympärillä, ja ne eivät saa olla kierteellä.
Älä käytä löysää olkavyötä tai olkavyötä, joka 
kulkee lapsen käsivarren ali.

Älä vie auton turvavyötä käsinojien yli. Sen tulee 
kulkea käsinojien alta.
Varmista, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Lantiovyön on kuljettava matalalla lantiolla niin, 
että se hipoo reisiä.

Älä päästä lasta liukumaan alaspäin 
korokeistuimessa.
Jos turvavyöt eivät asetu lapsen ympärille 
oikeisiin kohtiin, älä käytä tätä korokeistuinta.
Käytä jotakin muuta turvaistuinjärjestelmää.
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Korokeistuimen kiinnittäminen 
auton penkkiin

Nosta korokeistuimen sivussa olevaa vipua ja 
löysää hihna vetämällä siitä.

Irrota liitin korokeistuimen takana olevasta 
palkista.
Tee sama korokeistuimen toisella puolella.

Kiinnitä liittimet auton alakiinnikkeisiin.

Älä koskaan kiinnitä kahta liitintä samaan 
kiinnikkeeseen.

Varmista liittimistä vetämällä, että ne ovat 
kunnolla kiinni.
Liittimien tulee olla kiinnitettyinä aina, kun lapsi 
ei ole autossa, sillä niiden tehtävä on pitää 
turvaistuin paikoillaan, kun se ei ole käytössä.

Korokeistuin irrotetaan nostamalla sen 
kummallakin puolella olevia vapautusvipuja ja 
vetämällä sitä hieman poispäin penkistä.

Työnnä liitin sisään,

nosta sitä ja vedä poispäin kiinnityspisteestä. 
Toista toiselle liittimelle.
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Lapsen istuttaminen autoon

Aseta korokeistuin tukevasti vasten auton 
lantio- ja olkavyöllä varustetun, kasvot eteenpäin 
istuttavan istuimen selkänojaa. Aseta lapsi 
istumaan koroketyynylle niin, että hänen 
selkänsä on ajoneuvon selkänojan takaosaa 
vasten.

Lantiovyön tulee kulkea käsinojien alta ja 
matalalla.

Olkavyön tulee kulkea lapsen olkapään yli 
punaisella alueella kuvan mukaisesti. Jos 
olkavyö kulkee tämän alueen ulkopuolella, 
koroketyynyä voidaan työntää auton penkkiä 
pitkin niin, että turvavyö asettuu paremmin. 
Tarvittaessa on käytettävä olkavyön 
korkeussäädintä.
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Lapsen istuttaminen autoon 
olkavyön korkeussäädintä 
käytettäessä
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Säätimen kiinnittäminen 
korokeistuimeen:
Olkavyön säädin tulee kiinnittää alustan 
keskiosassa olevaan vaakapalkkiin. Aseta 
hihnan silmukkapää istuimen takaosassa olevan 
vaakapalkin ympärille.

Vie säädin ja hihna silmukkapään läpi kuvan 
mukaisesti ja vedä hihna istuintyynyssä olevan 
aukon läpi.

HUOMAUTUS: Hihnan vapaan pään tulee osoittaa 
istuimen etuosaa kohti.

Liu’uta auton turvavyö säätimeen kuvan mukaisesti 
ja kiristä säädin lapsen hartioita vasten vetämällä 
hihnaa alaspäin.
Lantiovyön tulee kulkea käsinojien alta ja matalalla.
Turvavyö ei saa olla kiertynyt.

Lapsi istuimessa takaa kuvattuna. Vie pää 
hihnan alta.
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Käyttö lentokoneessa

Tätä turvaistuinta ei ole sertifioitu 
lentokonekäyttöön, koska lentokoneissa ei ole 
olkavöitä.

Avaa ja irrota istuimen etuosassa oleva 
muovikiinnike

ja irrota istuintyyny.

Alustassa istuintyynyn etuosassa on 
muovikiinnike, joka on irrotettava ennen 
pesua.

Pese päällinen pesukoneessa kylmässä 
vedessä käyttäen hellävaraista pesuohjelmaa 
ja anna sen kuivua. ÄLÄ KÄYTÄ 
VALKAISUAINETTA.

Laita päällinen takaisin paikalleen 
noudattamalla edellä olevia ohjeita 
päinvastaisessa järjestyksessä.

Metalli- ja muoviosat: Puhdista miedolla, 
viileällä saippualiuoksella. Älä käytä valkaisu- 
tai puhdistusaineita.
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Istuintyynyn irrottaminen pesua 
varten
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Tämä on yleismallinen turvaistuin. Se on ECE 
R44.04 -hyväksytty yleiskäyttöön autoissa, ja se 
sopii useimpiin mutta ei kaikkiin autoihin.

Istuin sopii käytettäväksi ainoastaan ECE-
säädöksen 16 tai vastaavan standardin 
mukaisen kolmipistevyön / kiinteän turvavyön / 
sisäänvetäytyvän turvavyön kanssa.

Asianmukainen asentaminen on todennäköisesti 
mahdollista, jos auton käsikirjassa mainitaan, 
että autoon voi asentaa yleismallisen 
turvaistuimen.

Tämä turvaistuin on luokiteltu yleismalliseksi 
tiukempien vaatimusten mukaisesti kuin aiemmat 
mallit, joissa tätä ilmoitusta ei ole.

Kysy tarvittaessa lisätietoja turvaistuimen 
valmistajalta tai jälleenmyyjältä.
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DENNE BRUKSANVISNINGEN ER VIKTIG. 
LES DEN GRUNDIG, OG TA VARE PÅ DEN 
FOR FREMTIDIG REFERANSE.
Det er laget en egen plass for den under setet.
Det medfører fare hvis bruksanvisningen IKKE 
følges.

Advarsler
Ikke bruk andre lastbærende 
kontaktpunkter enn dem som er beskrevet 
i bruksanvisningen, og som er merket på 
barnesetet.
Barn bær ikke etterlates i barnesetet uten 
tilsyn.
Bagasje og andre gjenstander som kan 
forårsake skade ved en kollisjon, må være 
godt sikret.
Barnesetet må ikke brukes uten trekk. 
Trekket bør ikke skiftes ut med andre trekk 
enn det som er anbefalt av produsenten, 
siden det utgjør en integrert del av 
barnesetets funksjon.
Barnesetet må skiftes ut når den har vært 
utsatt for voldsomme krefter i en ulykke.
Endringer og tilføyelser til barnesetet som 
ikke er godkjent av kompetent myndighet, 
medfører stor fare.

NO • Advarsler
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NO • Advarsler

Barnesetet må alltid festes når det er i bilen.
Det er farlig å ikke følge 
monteringsinstruksene fra produsenten av 
barnesetet nøye.
Bruk bare de kontaktpunktene og 
tilkoblingene som er beskrevet i 
bruksanvisningen og merket på barnesetet.
De stive delene og plastdelene på barnesetet 
må plasseres og monteres slik at de ved 
vanlig bruk av bilen ikke kan sette seg fast i 
et bevegelig sete eller i en bildør.
Trepunktsbeltet som brukes til å feste 
barnesetet og barnet til bilen, må være 
stramt og justert etter barnets kropp.  Beltet 
må ikke være vridd.
Viktig! Hoftedelen av beltet må være så lavt 
at det har god kontakt med bekkenet.
Barnesetet er godkjent etter europeisk 
standard
ECE R44.04
Universal-gruppe 3
22-36 kg
Et godkjenningsnummer er festet til setet og 
skal ikke fjernes.
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Montering av barnesetet til 
bilsetet

Trekk setepolstingen over toppen av sokkelen på 
bilsetet.

Fest plastklipsene til fronten av setet som vist. 

Nå er Graco-barnesetet klar til bruk. Se side 14, 
«Feste barnesetet til bilsetet».
Det kan medfører økt fare for skade eller død hvis 
barnesetet ikke brukes på en måte som passer 
med barnets størrelse.
TRYGG BRUK av denne Graco-barnesetet 
forutsetter at barnet oppfyller følgende krav:
• Barnet er mellom 6 og 12 år.
• Barnet veier mellom 22 og 36 kg.
• Barnet er mellom 125 og 150 cm høyt.
• Skulderbeltet MÅ ligge over skuldrene på barnet 
i den røde sonen som vist i 4. Hoftedelen må 
plasseres lavt på barnets hofter. 

Barnet sitter trygt når det er spent fast i baksetet 
på riktig måte. Monter Graco barnesete midt på 
setet rett bak forsetene når det er mulig. Ofte 
er imidlertid denne plassen bare utstyrt med et 
hoftebelte og kan derfor ikke brukes.

Bilsetet må vende forover.
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Hvordan du bruker Graco 
barnesete

Hvis barnet og barnesetet ikke festes godt i bilen, 
øker det faren for alvorlig skade eller død ved en 
skarp sving, en bråstopp eller kollisjon.

ADVARSEL! Bruk bare et trepunktsbelte i bilen 
når du skal sikre barnet i barnesetet.

Fest enden av bilens setebelte i beltelåsen, 
og pass på at belteenden og beltelåsen er på 
linje med hverandre. Kontakt produsenten av 
barnesetet hvis du er i tvil.
Stram til bilens setebelte til det sitter stramt og 
stolen holdes godt fasty.

Bruk ALDRI et topunktsbelte (hoftebelte) over 
barnets midje.

Sikkerhetsbelter MÅ ligge flatt mot barnets kropp 
og MÅ IKKE være vridd.
IKKE bruk et skulderbelte som er løst eller sitter 
under armen. 

IKKE legg sikkerhetsbeltet over armlener. Det må 
færes under armlenene.
Kontroller at bilbeltet IKKE er vridd.
Trepunktsbeltets hoftedel MÅ ligge lavt og godt 
mot hoftene, så vidt i kontakt med lårene.

IKKE la barnet skli ned i barnesetet.
IKKE bruk barnesetet hvis barnet ikke vil holde 
den riktig plassert.
Da må du bruke en annen type barnesete.

8

9

10

11

12

13



30

Feste barnesete til bilsete

Løft utløserspaken på siden av barnesetet, og 
trekk i stroppen for å løsne den.

Fjern koblingen fra stangen på baksiden av 
barnesetet.
Gjør det samme på den andre siden av 
barnesetet.

Fest koblingene til de andre festepunktene på 
bilen.

Du må ALDRI feste to koblinger til samme 
festepunkt på bilen.

Trekk godt i koblingene for å sikre at de er 
godt festet.
Når barnet ikke er i bilen, må disse koblingene 
alltid være festet, da de har som oppgave å 
holde barnesetet på plass når den ikke er i 
bruk.

Du fjerner barnesetet ved å løfte 
utløserspakene på sidene av barnesetet og 
trekke dem litt vekk fra setet.

Trykk koblingene inn,

løft koblingene opp og trekk ut (vekk fra 
festepunktet). Gjør det samme med den andre 
koblingen.
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Sikre barnet i bilen

Plasser barnesetet godt mot ryggen av et 
forovervendt bilsete. Bilsetet MÅ være utstyrt med 
et trepunktsbelte. La barnet sitte på barnesetet 
med ryggen flatt mot ryggen av bilsetet.

Hoftedelen av beltet MÅ føres under armlenene 
og plasseres lavt på hoftene.

Skulderdelen MÅ hvile mot skuldrene på 
barnet i den røde sonen som vist. Hvis 
skulderdelen ligger utenfor denne sonen, kan 
barnesetet skyves langs bilsetet for å oppnå 
bedre tilpasning. Hvis det er nødvendig, MÅ 
skulderdelens plasseringsklips brukes.
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Fastspenning av barn i bil med 
plasseringsklips for skulderbelte
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Slik festes klipset til barnesetet:
Skulderbeltets plasseringsklips MÅ festet til den 
vannrette stangen i senteret av sokkelen. Før 
løkkeenden av stroppen rundt den vannrette 
stangen på baksiden av setet som vist.

Før klipset og stroppen gjennom løkkeenden 
som vist, og trekk stroppen opp gjennom sporet i 
sitteputen.

MERK:  Den frie enden av stroppen skal vende mot 
fronten av setet.

Skyv skulderdelen av trepunktsbelte på klipset som 
vist, og trekk stroppen ned for å stramme klipset 
mot skulderen på barnet.
Hoftedelen på belten MÅ føres under armlenene og 
plasseres lavt på hoftene.
Beltet MÅ IKKE være vridd.

Barn som sitter på barnesetet sett bakfra. Rett 
inn enden under stroppen.
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Bruk på fly

Denne barnesetet er ikke godkjent til bruk på 
fly siden flysetene mangler skulderbelte.

Løsne på og ta bort plastklipset fra fronten av 
setet. 

Ta deretter vekk sitteputen.

Det finnes et plastklips foran på sitteputen 

på sokkelen som må fjernes før sitteputen skal 
vaskes.

Vask trekket i maskin i kaldt vann med 
program for finvask, og la det drypptørre. IKKE 
BRUK BLEKEMIDDEL.

Gjør trinnene i motsatt rekkefølge for å sette 
på trekket igjen.

Metall- og plastdeler: Rengjør med mildt 
og kjølig såpevann. Ikke bruk bleke- eller 
skrubbemidler.
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Hvordan sitteputen fjernes for vask
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Dette er et Universal-barnesete. Det er godkjent 
etter ECE-regulativserie nr. 44-04 for generell 
bruk i biler. Den passer til de fleste, men ikke alle 
bilseter.

Kan bare brukes med trepunktsbelte (statisk 
eller med opprullingsmekanisme) som er 
godkjent etter ECE- regulativ 16 eller tilsvarende 
standarder.

Den vil i de fleste tilfeller kunne monteres korrekt 
hvis det fremgår av bilens håndbok at bilen kan 
utstyres med et Universal-barnesete for denne 
aldersgruppen.

Barnesetet er klassifisert som Universal under 
strengere betingelser enn dem som gjelder 
for tidligere modeller, som ikke har denne 
merknaden .

Ved tvil bør du kontakte barnesetets produsent 
eller forhandler.
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DESSA INSTRUKTIONER ÄR VIKTIGA. LÄS 
DEM NOGGRANT OCH BEHÅLL DEM FÖR
FRAMTIDA BRUK.  
Det går att förvara dem på underkanten av bilstolens 
skal.
Det är farligt att INTE följa instruktionerna för 
produkten 

Varning
Använd inte andra belastningspunkter än 
de som beskrivs i instruktionerna och som 
markeras på bältesstolen.
Lämna aldrig barnet utan uppsikt i 
bältesstolen
Bagage eller andra föremål som kan orsaka 
skador i händelse av kollision måste vara 
ordentligt förankrade.
Bältesstolen får inte användas utan överdrag. 
Överdraget får inte bytas ut mot något annat 
än de som rekommenderas av tillverkaren, 
eftersom överdraget är en integrerad del av 
bältesstolens prestanda.
Bältesstolen måste bytas ut om den har 
utsatts för påfrestningar vid olycka.

Det är farligt att göra ändringar eller
tillägg i bältesstolen utan godkännande av 
kompetent behörig person.

SV • Varning
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SV • Varning

Fäst alltid bältesstolen när den är inuti 
fordonet.
Det är farligt att inte följa 
installationsanvisningarna som medföljer 
stolens tillverkare.
Använd bara kontaktpunkter och 
fästanordningar som beskrivs i 
instruktionerna och som markeras på 
bältesstolen.
Bältesstolen måste placeras på ett sådant 
sätt att orörliga delar och plastdetaljer inte 
kan fastna i ett rörligt bilsäte eller i en bildörr.
Trepunktsbältet som fäster bältesstolen 
och barnet i fordonet ska sitta åt och vara 
anpassat till barnets kropp. Remmarna får 
inte vara snodda.
Viktigt! Midjeremmen måste fästas långt ned, 
så att bäckenet sitter ordentligt fast.
Bälteskudden har godkänts enligt europeisk 
standard
ECE R44.04
Universal Group 3
22-36 kg
På kuddens skal finns ett 
godkännandenummer som inte får 
avlägsnas.
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Montera kudden i bilens säte

Rulla sittdynan över basen.

Sätt fast plastklämman framför sätet enligt bilden

Din Graco-bälteskudde är klar att användas. Se 
sidan 14, “Montera bälteskudden i fordonets säte”.
Om bälteskudden inte används på det sätt som 
stämmer med barnets längd kan det öka risken för 
allvarlig skada eller till och med dödsfall.
Barnet MÅSTE uppfylla följande krav för att få 
använda Graco-bälteskudden:
• cirka 6 till 12 år gammal
• väga mellan 22 och 36 kg och
• vara mellan 125 och 150 cm långt och
• axelbältet MÅSTE ligga över barnets axlar i röda 
zonen enligt bilden i 4 och höftdelen ska vara 
placerad långt ner på barnets höfter 

Barn är säkrare när de är korrekt fastspända i 
bilens baksäte. Om så är möjligt sätter du Graco-
bälteskudden i mitten av sätet direkt bakom 
framsätena. Om den här platsen endast har 
höftsäkerhetsbälten kan den inte användas.

Bilsätet måste vara framåtvänt.
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Använda Graco-bälteskudden

Om du inte sätter fast barnet och bälteskudden 
på rätt sätt i fordonet ökas risken för en allvarlig 
skada eller till och med dödsfall i händelse av en 
skarp sväng, ett plötsligt stopp eller en kollision.

VARNING! Använd bara fordonets höft- och 
axelbältessystem när du placerar barnet i 
bälteskudden.

Sätt fast bilbältets flik i säkerhetsbältets spänne 
och se till att bilbältets flik och spänne anpassas 
till varandra. Kontakta tillverkaren om du är 
osäker.
Fortsätt dra till bilens säkerhetsbälte tills det är 
helt spänt och bälteskudden hålls på plats.
Sätt ALDRIG bilens höftsäkerhetsbälte över 
barnets framsida

Bilbältet MÅSTE ligga plant mot barnet och FÅR 
INTE vara snott.

ANVÄND INTE axelbälte som sitter löst eller 
som är placerat under barnets arm.

PLACERA INTE bilbältet över överdelen på 
armstöd. Det måste gå under armstöden. 
Se till att bilbältet INTE är snott. Höftdelen för 
höft-/axelbältet MÅSTE vara lågt och ligga tätt 
mot höfterna, precis bara vidröra låren.

LÅT ALDRIG barnet glida ner i bälteskudden.
Om barnet inte låter bilbältet vara rätt placerat 
ska du INTE använda den här bälteskudden.
Använd då något annat bältesstolssystem.
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Montera bälteskudden i bilsätet

Lyft upp frigöringsspaken på sidan av 
bälteskudden och dra loss med remmen.

Avlägsna fästanordningen från bygeln på 
baksidan av bälteskudden.
Upprepa samma sak med kuddens andra sida.

Montera fästanordningen på de nedre 
byglarna.

SÄTT ALDRIG två fästanordningar på samma 
bilbygel.

Dra ordentligt i fästanordningarna så att de 
sitter ordentligt.
När barnet inte är i bilen måste dessa 
fästanordningar alltid vara fästa, eftersom 
deras funktion är att hålla fast bälteskudden 
när den inte används.

Om du vill ta bort bälteskudden lyfter du 
låsspärrarna på kuddens sidor och drar 
försiktigt från sitsen.

Tryck in fästanordningen,

lyft upp den och dra ut (bort från bygeln). 
Upprepa samma sak med andra 
fästanordningar.

14

15

16

17

18

19

20

21



40

Sätta fast barnet i bilen

Placera bälteskudden ordentligt mot baksidan av 
ett framåtvänt bilsäte som endast är utrustat med 
ett höft-/axelbälte. Låt barnet sitta på bälteskudden 
med ryggen plant mot bilens säte.

Höftbältet MÅSTE ligga under armstöden och 
placeras långt ner på barnets höfter.

Axelbältet MÅSTE ligga över barnets axlar i röda 
zonen enligt bilden. Om axelbältet ligger utanför 
zonen kan bälteskudden skjutas längs bilsätet för 
att få bättre passning och om det är nödvändigt 
MÅSTE axelbältesklämman användas 
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Sätta fast barnet i bilen med 
axelbältesklämman
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Så här sätter du fast klämman på 
bälteskudden:

Axelbältesklämman MÅSTE vara fäst på 
den vågräta stången i mitten av basen. Sätt i 
remmens ögelände runt den vågräta stången på 
baksidan av kudden enligt bilden.

För klämman och remmen genom ögeländen 
enligt bilden och dra remmen upp genom 
genomföringen i sittdynan.

OBS! Remmens fria ände ska riktas mot 
sittdynans framsida.

Dra bilens axelbälte till klämman enligt bilden och 
dra remmen nedåt så att klämman sitter åt över 
barnets axlar.

Höftbältet MÅSTE gå under armstöden och 
placeras långt ner på barnets höfter.

Bältet får INTE vara snott.

Baksidan av barnet som sitter i bälteskudden. 
Justera den sista delen under remmen.
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Användning på flygplan

Bältesstolen är inte certifierad för användning 
på flygplan eftersom det saknas axelbälten
på flygplan.

Lossa och ta bort plastklämman från 
sittdynans framsida

och ta sedan bort sittdynan.

Det finns en plastklämma framför sittdynan på 
basen som måste tas bort före tvätt.

Maskintvätta överdraget i kallvatten med ett 
skonsamt tvättprogram och låt dropptorka. 
ANVÄND INTE BLEKMEDEL.

När du sätter på överdraget följer du 
anvisningarna i motsatt ordning.

Metall- och plastdelar: rengör med milt 
diskmedel och vatten. Använd inget blekmedel 
eller rengöringsmedel.
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Avlägsna sittdynan för tvätt
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Det här är en bältesstol i kategorin “universell”. 
Den är godkänd enligt ECE-bestämmelsen 44.04 
för allmän användning i fordon och den passar 
de flesta, men inte alla, bilsäten.

Lämplig endast för användning med 
3-punktsbälten som är statiska eller har
automatiskt indragning och som godkänts enligt
ECE-bestämmelse 16 eller likvärdig standard.

Stolen bör passa om fordonstillverkaren i 
fordonshandboken anger att en ”universell” 
bältesstol för den aktuella åldersgruppen kan 
användas.

Bältesstolen är klassificerad som “Universell”: 
under strängare villkor än tidigare modeller som 
inte bär det här meddelandet.

Om du är osäker kan du kontakta tillverkaren 
eller återförsäljaren.



www.gracobaby.eu 
www.graco.co.uk 

www.gracobaby.pl




