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OVERBLIK OVER PRODUKT

76-150 cm

Sperling-Fix i-Size
BRUGERVEJLEDNING
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Produceret i Tyskland

FA R E
Brug på bagsædet: Skub forsædet så langt frem, at barnets
fødder ikke kan nå bagsiden af forsædet, da dette er mere sikkert.
ADVARSEL De stive elementer og plastikdelene på et Sperling-Fix
i-Size-autosæde skal placeres og monteres således, at de ikke kommer i
klemme i et sæde, der kan ﬂyttes, eller en dør i bilen.
FORSIGTIG Bilens sæder kan vise tegn på slitage ved brug af
autostole. For at undgå dette kan bilsædebeskyttere anvendes.

GENERELLE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

FORSIGTIG Brug ikke aggressive rengøringsmidler, da dette kan
beskadige autostolen.

7. Justering til 5-punktssele

13. Justeringsgreb til nakkestøtte

19. Sædebund

2. Brystpude

8. Justeringsgreb til hældning på ryglæn

14. Topstrop

20. Indsættelsesholder til ISOFIX

3. Spænde til 5-punktssele

9. Knap til justering af sele

15. Rum til brugervejledning

21. Forankringspunkter til ISOFIX (bil)

4. Styr til hoftesele

10. Sædepude

16. Justeringsgreb til topstrop

22. Ryglæn

5. ISOFIX-indikator

11. 5-punktssele

17. Krog til topstrop

23. Indbygget beskyttelse mod påvirkning fra siden

6. Udløsergreb til ISOFIX

12. Indlæg til små børn

18. ISOFIX-beslag

24. Nakkestøtte

AVOVA Sperling-Fix i-Size kan monteres fremadvendt ved at låse
ISOFIX-beslagene ⑱ til ISOFIX-forankringspunkterne 21 og fastøre
topstroppen ⑭ til bilens forankringspunkt til stroppen. Den er kompatibel
med universelle sædepositioner i bilen. Læs brugsanvisningen

20

FORSIGTIG Det anbefales at bruge ISOFIX indføringshylstre for at

hjælpe med monteringen. De hjælper med at forhindre skader på bilens
sæde. Hvis bilsædet kan foldes, skal du fjerne
ISOFIX-indføringshylsterne, inden du gør det.

AVOVA anbefaler, at autostole ikke bør købes eller
sælges som brugt.

6

FA R E

14

ADVARSEL MÅ IKKE bruges til hjemmebrug. Den er ikke designet til
hjemmebrug og kan kun bruges i en bil.

FA R E

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten af
bilsædet eller forhandleren.

3
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MONTERING

GØR DIG KLAR

Fjern bilens nakkestøtte, eller ﬂyt den til den højeste position, så den
ikke hindrer autostolen 24 i at komme i højeste position.

FA R E
Sørg for, at bilsædet er i opretstående stilling, hvis
bilens sæde kan tilbagelænes.

1. Sæt ISOFIX-indsættelsesholderne ⑳ i
bilens forankringspunkter til ISOFIX 21 .

FA R E
AVOVA Sperling-Fix i-Size-autostolen kan kun bruges til
børn mellem 76-100 cm i biler med ISOFIX-beslag 21 og et
forankringspunkt til topstrop.
FA R E
Brug kun 5-punktsselen ⑪ til at sikre barnet, når
barnets højde er under 100 cm. Når dit barns højde er 100 cm eller
derover, skal du bruge bilens 3-punktssele.
FA R E
Når barnet er højere end 150 cm, eller barnets skuldre
overstiger den højeste position af skulderselens gennemføring ① , skal
barnet skifte til et sæde, der er egnet til større børn, som kunne være
et af bilens sæder.

3. Justér placeringen af autostolen,
og sæt begge ISOFIX-stik på
autostolen ⑱ i bilens
forankringspunkter til ISOFIX 21
gennem indsættelsesholderne til
ISOFIX ⑳ .

20
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5. Hold knappen på justeringsgrebet til
stroppen nede ⑯. Træk derefter stroppen
over på krogen for at få den ønskede
længde på topstroppen.
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2. Anbring Sperling-Fix i-Size på et
egnet bilsæde, hvor der er tilstrækkelig
plads mellem autostolen og ryglænet
på bilsædet. Anbring topstroppen ⑭
på bagsiden af bilsædet. Træk i et af
udløsergrebene til ISOFIX ⑥ , indtil der
høres et tydeligt klik. Stil derefter
grebet tilbage til den oprindelige
stilling, og træk igen i grebet, indtil
ISOFIX-stikket ⑱ er trukket helt ud.
Gentag trinene for det andet
udløsergreb til ISOFIX for at få det
andet ISOFIX-stik trukket helt ud.

FA R E
Indlægget til små børn ⑫ indeholder et stødabsorberende
skum og skal bruges, indtil barnet er 2 år gammel. Fra 2 år og opefter er
det tilladt at fjerne indlægget til små børn. Betrækket på nakkestøtten
indeholder ekstra stødabsorberende skum på begge sider. Dette skum
skal bruges, indtil barnet er 4 år gammel. Fra 4 år og opefter er det
tilladt at fjerne skummet fra betrækket til nakkestøtten.
FA R E

Sperling-Fix i-Size er godkendt til børn med en højde på
100-150 cm uden brug af ISOFIX-beslag ⑱ og topstroppen ⑭ i biler.
AVOVA anbefaler kraftigt altid at bruge ISOFIX og topstrop, der giver den
størst mulige sikkerhed.

FA R E

Den er kompatibel med univerrsale siddepladser i biler. Læs
håndbogen til din bil for at få oplysninger om egnede placeringer i bilen.

FA R E

FA R E

Klik!

Der kan høres tydelige
klik, når ISOFIX-stikkene låses fast i
bilens ISOFIX-beslag. Kontrollér og
sørg for, at de grønne mærker kan ses
på begge ISOFIX-indikatorer ⑤ .

6. Sæt krogen på topstroppen ⑰ på bilens
forankringspunkt til topstroppen. Din bils
forankringspunkt til topstroppen ﬁndes et
af stederne vist på billedet til venstre. Hvis
du er i tvivl, skal du læse håndbogen til bilen.
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Fastgør aldrig dit barn eller autostol med en
2-punktssele da det kan forårsage alvorlige kvæstelser eller dødsfald i
tilfælde af en ulykke.

ADVARSEL Autostolen skal altid være monteret, når den beﬁnder
sig i bilen, også når der ikke er børn i bilen, ved hjælp af
ISOFIX-beslagene 21 og forankringspunktet til topstroppen eller
bilens 3-punktssele.
ADVARSEL Autostolen skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre,
at alle delene er funktionsdygtige og fri for eventuelle skader.

FA R E
Bortskaf stolen i tilfælde af en bil bil-/eller alvorlig
kollision, da autostolen kan være beskadiget, men skaden er muligvis
ikke synlig.
FA R E
Brug ikke smøremidler til Sperling-Fix i-Size, og
modiﬁcér ikke stolen, da det i alvorlig grad kan påvirke stolens evne til
at beskytte dit barn.
ADVARSEL Udsæt ikke autostolen for intensivt direkte sollys.
Under intensivt direkte sollys, kan autostolen eller nogle af autostolens
dele bliver meget varme, som kan forårsage skade på barnet.

FA R E
Sørg for, at autostolens ryglæn 22 rører ved bilens ryglæn
og bilens nakkestøtte ikke skubber autostolen væk fra bilens ryglæn. Du
kan justere eller endda fjerne bilens nakkestøtte, hvis det er nødvendigt.
FA R E
Kontrollér, at både ISOFIX-indikatorerne ⑤ justeringen
til topstroppen ⑯ viser grønt efter monteringen.

4. Skub med et fast tryk barnesædet så
langt tilbage mod ryglænet på bilsædet
som muligt, indtil barnesædet hviler imod
ryglænet på bilsædet.

FA R E

Kontroller, at autostolen
er fastgjort sikkert ved at prøve at trække
i begge sider.

JUSTERING AF RYGLÆN
8

14

FA R E
Punktet til topstroppen er
altid markeret som vist nedenfor:

5

7. Træk i den løse ende af topstroppen ⑭
for at stramme den.

16
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FA R E
Det grønne mærke skal
være synligt på justeringen på
topstroppen ⑯ , når topstroppen er
spændt korrekt.

Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i autostolen.

FA R E

4

21 18

FA R E

BRUG IKKE autostolen i mere end 12 år. På grund af
aldring kan materialets kvalitet ændre sig.

FA R E
AVOVA Sperling-Fix i-Size er godkendt til en højde på
76-150 cm i fremadrettet retning.

1. Styr til skuldersele

FA R E
Sørg for, at alle passagerer informeres om, hvordan dit
barn frigøres i nødstilfælde..

ADVARSEL Sørg for, at bagage eller andre genstande er ordentligt
sikret. Usikret bagage kan forårsage alvorlige skader på børn og voksne
i tilfælde af ulykker.

20
21
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Følgende symboler anvendes i brugervejledningen:
FA R E
FARE angiver en farlig situation, som, hvis den
ikke undgås, medfører død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis
den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis
den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade
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INTRODUKTION

Tak fordi du valgte AVOVA Sperling-Fix i-Size for at sikre dit barn. Stolen
e r d e s i g n e t , t e s t e t o g c e r ti ﬁ c e r e t i h e n h o l d ti l k r a v e n e i
Barnefastholdelsesanordninger (UNECE R129). Godkendelsesmærket
E (i en cirkel) og godkendelsesnummeret er placeret på det orange
godkendelsesmærkat (et klistermærke på barnestolen). Barnestolen er
beregnet til et barn med en højde på 76-150 cm ca. 15 måneder - 12 år
gammel. Når den anvendes til højder mellem 135 cm og 150 cm, kan Sperling-Fix
i-Size muligvis ikke passe i alle biler på grund af den lave position af
bilens tag, på siden af den valgte monteringsposition. Det er vigtigt, har
du læser denne brugsanvisning, før du monterer din stol. Forkert
montering og/eller misbrug af stolen kan bringe dit barn i fare. Denne
brugsanvisning skal hele tiden være opbevaret i barnestolens rum ⑮ .

8

FA R E

Ryglænet på AVOVA Sperling-Fix i-Size har
3 hældningspositioner. I nogle biler kan
det være nødvendigt at løsne topstroppen
⑭ , før hældningen af ryglænet justeres.
Husk at stramme topstroppen igen, når du
har justeret hældningen på ryglænet. For
at justere hældningen skal du trække op i
grebet til justering af hældningen ⑧ og
skubbe sædepuden og trække den frem
og tilbage på sædebunden for at indstille
til den ønskede hældning. Slip derefter
grebet til justering af hældningen for at
sikre, at ryglænet låses fast i den ønskede
stilling.

Løsn altid topstroppen ⑭ ved at trykke på og holde
knappen til justering af topstroppen ⑯ nede og trække i topstroppen fra
krogenden. Når ryghældningen er justeret til den ønskede stilling, skal du
stramme topstroppen ved at trække i stroppen.

5

ANBRINGELSE AF BARNET

JUSTÉR NAKKESTØTTEN, FØR DU ANBRINGER DIT BARN.
24
1

A. ANBRINGELSE AF DIT BARN MED EN 5-PUNKTSSELE.

1. Sæt dit barn i autostolen.
2. Hovedstøtten 24 skal justeres til samme
niveau som skulderselegennemføringen ①
som er lige over barnets skuldre.

26

5. Træk i justeringen til 5-punktsselen

1. Hold justeringsknappen til selen ⑨ nede,
og træk skulderselen 26 mod dig så meget
som muligt. Du skal trække skulderselen fra
under brystpuderne som vist.

forsvarligt.

FA R E
Når du har strammet
selen, skal du kontrollere, at ingen af
stropperne er snoede.

7

3. Betjen og hold i justeringsgrebet til
nakkestøtten ⑬ på bagsiden af
nakkestøtten for at låse nakkestøtten op.

13

3

25

3. Anbring dit barn i autostolen Sperling-Fix
i-Size. Før skulderselen 26 hen over dit
barns skuldre, og sæt låsedelene 25
sammen. Klik låsedelene ind i spændet.

25

FA R E

Autostolen hovedstøtte skal justeres fra tid til anden
efterhånden som barnet vokser. Barnets skuldre skal være lige under
skulderselegennemføringen ① .

FA R E

Nakkestøtten kan justeres i 9 stillinger 24 . Du kan bruge de
4 nederste stillinger, når sædet er monteret med 5-punktssele ⑪. Hvis
nakkestøtten er i den højeste stilling med 5-punktsselen, og du ikke længere
kan få plads til barnets skuldre, skal du bruge bilens 3-punktssele i stedet.
Fjern 5-punktsselen ved at følge anvisningerne i afsnit 7. Derefter kan
nakkestøtten ﬂyttes til de 5 højeste stillinger.

26
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FA R E

1. Autostolen er korrekt fastgjort. Hofteselen 29 løber i
hofteselegennemføringen ④ på begge sider af selepuden ⑩ .

26

15
32

3. Bilens 3-punktssele er stram og ikke snoet. 3-punktsbæltespændet 30
må ikke være placeret i hofteselens gennemføring ④ .

6 AFMONTERING
1. Frigør topstroppen fra bilen.
2. Træk i ISOFIX-udløsergrebene på begge sider for at frigøre
ISOFIX-stikkene. Autostolen kan nu tages ud.

FA R E
Kontrollér, at hofteselen
sidder så lavt, at barnets bækken er godt
fastspændt.

FORSIGTIG Kontrollér, at skulderselerne på selen er fjernet, og at
andre dele af selen opbevares forsvarligt i henhold til anvisningerne i
afsnit 7.

5-PUNKTSSELEN

1. Afmontering af autostolen fra bilen.
Se anvisningerne i afsnit 6.

3

2. Tryk på den røde knap på
selespændet ③ , og åbn selen.
3. Justér nakkestøtten til højeste
stilling, indtil sammenføjningen af
brystpuden forhindrer nakkestøtten i at
gå længere op.

7.Placer tungen 25 ind i rillen bag
låget og gem skulderremmen og
skulderpuden bag låget.

26

2

6. Træk skulderselen 26 fra forsiden af
sædet og spændet til brystpuden ②
ud gennem revnerne i ryggen på
autostolen.

Klik!

2. Sæt skulderselen 28 og hofteselen
29 på siden af spændet til bilens
sikkerhedssele 30 ind i den røde holder til
hofteselen ④ på sædehynden.

25

4

30

34

3

29

4

Sæt selen på igen i omvendt rækkefølge. Kontakt AVOVA og få hjælp,
hvis du har spørgsmål.

28

FA R E

Hofteselesektionen 29
skal ligge så lavt som muligt over barnets
hofter på begge sider for at give den
bedste beskyttelse.

5. Træk først skulderselen over barnets krop
for at fjerne slør fra hoftesektionen. Træk
derefter skulderselen 28 over barnestolen
for at fjerne det resterende slør.

8 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

9 GARANTI

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Garantien for AVOVA Sperling-Fix i-Size gælder i 2 år efter købet.
Brugen af produktet skal være i overensstemmelse med denne
brugsanvisning. Eventuelle skader forårsaget af instruktionerne i denne
brugsanvisning ikke er blevet fulgt, ugyldigør garantien.

Autosædet må ikke bruges uden AVOVAS’s betræk eller
indlægget til små børn, hvis barnets alder (< 2 år) tilsiger det.
Betrækket er en sikkerhedsforanstaltning og må kun udskiftes med et
originalt AVOVA betræk.

1. Sæt nakkestøtten i højeste stilling.
Udløs krogene til betrækket 36 ved
holderen til hofteselen og de elastiske
bånd 37 foran på begge sider af
autostolen. Sædebetrækket kan derefter
tages af.

36
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2. Opbevar dit købsbevis/kvittering i tilfælde af et garantikrav.
3. Brug aldrig tredjeparter til vedligeholdelse, reparation eller ændringer,
da dette vil ugyldiggøre garantien. Spørg altid AVOVA forhandlere om
rådgivning.
Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende brug af barnestolen, er du
velkommen til at kontakte os:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Tyskland
T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

10 BORTSKAFFELSE

10. Anbring skridtpuden under
sædebetrækket. Nu er selen fjernet.
Du kan sætte sædebetrækket på igen.

MONTERING AF 5-PUNKTSSELEN.

FA R E
Kontroller at skulderselen 28
løber over dit barns kraveben, ikke over
barnets hals.

3. Placer hofteselesektionen 29 på den
anden side af selepuden ind i den røde
hofteselegennemføring ④.

AFTAGNING OG PÅSÆTNING AF BETRÆK

9. Åbn og tag fat i dækslet til
spænderummet 35 under
sædebetrækket. Træk spændet gennem
revnen i betrækket, og sæt det i
spænderummet. Luk derefter dækslet
til rummet.

ADVARSEL Hvis skulderselens gennemføring ① er skjult af ryglænet 22 ,
juster hovedstøtten 24 opad for at gøre det muligt at remsektionen 28
let kan indsættes i skulderselens seleføring og juster derefter
hovedstøtten ⑨ tilbage til den korrekte højde.

28

FA R E

8. Fjern spændet til 5-punktsselen ③
fra skridtpuden 34 .

31

29

Du kan tage betrækket af ind imellem og vaske det. Du skal bruge et
mildt vaskemiddel på vaskemaskinens "delikat"-program (30 °C). Der
henvises til betrækkets vaskeanvisning. Plastdelene kan rengøres med
mild sæbe og vand.

35

7 AFMONTERNG OG MONTERING AF

28

Det er tilladt at fjerne indlægget til små børn på 2 år og ældre.
Betrækket på nakkestøtten indeholder ekstra stødabsorberende skum
på begge sider. Dette skum skal bruges, indtil barnet er 4 år gammel.
Fra 4 år og opefter er det tilladt at fjerne skummet fra betrækket til
nakkestøtten.

B. ANBRINGELSE AF DIT BARN MED BILENS
3-PUNKTSSELE.

5. Lås spændet på brystpuden op, og
adskil spændet 33 .

33

Når små børn (< 2 år) anbringes i
autostolen Sperling-Fix i-Size, skal
indlægget bruges til børnene. Indlægget er indbygget i børnesædet og
kan også fås som reservedel fra forhandlere af AVOVA

4. Træk i begge skulderseler 26 for at
stramme hofteselen 27 .

4. Åbn rummet til brugervejledningen
⑮ på bagsiden af autostolen. Tag fat i
tilslutningsstykket 32 , og fjern
forsigtigt skulderselen 26 . Det kan
være nemmere, hvis du løsner
justeringen af 5-punktsselen en smule.
Tab ikke forbindelsesstykket, og sæt
det i det hertil beregnede sted, og
stram derefter justeringen på
5-punktsselen.

Når du har sikret dit barn, skal du kontrollere
nedenstående før du begynder at køre:

2. Skulderselen 28 løber i hofteselegennemføringen ④ på siden af
bilens 3-punktsselespænde 30 og skulderselegennemføringen ① på
den anden side af hovedstøtten 24 .

12

2. Tryk på den røde knap på spændet på
5-punktsselen ③ for at låse selen op.

4. Hold fat i justeringsgrebet til justering af
nakkestøtten ⑬, og ﬂyt samtidig
nakkestøtten 24 til den ønskede højde. Slip
grebet for at låse nakkestøtten.

For at give dit barn den bedst mulige
beskyttelse er autostolen Sperling-Fix
i-Size designet med et enestående
indlæg ⑫ til små børn. Indlægget
består af 1 lag af højtydende skum i
både venstre og høje side af området til
hovedet.

4. Før skulderselen 28 ind i den røde
skulderselegennemføring ① på
hovedstøtten, indtil den ligger helt ind i
skulderselens seleføring 31 og låsetasten
er lukket og skulderselen ikke er snoet.

28

1

6. Træk derefter begge brystpuder
helt ned.

9

24

1. Placer bilens 3-punktssele foran barnet
og lås selen i bilens selespænde med et
klik. Sørg for, at 3-punktsselen ikke er
snoet.

⑦ , indtil selen sikrer dit barn

2. Træk betrækket på hovedstøtten af
plastikdelen. Løsn derefter løkkerne bag
betrækket på hovedstøtten.

Sæt betrækket på i omvendt rækkefølge.

Hvis du skal bortskaﬀe autostolen, skal du kontakte din kommunale
aﬀaldshåndtering i din by. Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du
kontakte din kommunale aﬀaldshåndtering i din by.

