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PRODUKTÖVERSIKT

100cm-150 cm
4-12 år

Star

UNECE Förordning nr. R129
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1. Axelremsguide

Tillverkad i Tyskland
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INTRODUKTION

Tack för att du valt AVOVA Star för att säkerställa en säker resa för
ditt barn. Stolen har konstruerats, testats och certiﬁerats enligt
kraven i Förbättrade fasthållningssystem för barn (ECE R129) som ett
speciellt fordonsbälteskudde. Godkännandestämpeln E (i en cirkel)
och godkännandenumret ﬁnns på det orange godkännandemärket
(ett klistermärke på bilbarnstolen). Bilbarnstolen är utformad för ett
barn med en längd av 100 cm-150 cm, ungefär 4 till 12 år. När den
används för längder mellan 135 cm och 150 cm kanske Star inte
passar in i alla fordon, på grund av låg takhöjd i fordonet vid den
valda installationsplaceringen.
Det är viktigt att du läser denna bruksanvisning INNAN du installerar
din stol. Felaktig installation och/eller felaktig användning av stolen
kan framkalla fara för ditt barn. Denna användarhandbok bör alltid
förvaras in bilbarnstolens förvaringsfack ⑦.

Följande symboler används i den här bruksanvisningen:
FARA
FARA anger en farlig situation som, om den inte undviks,
kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING VARNING anger en farlig situation som, om den inte undviks,
kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.
FÖRSIKTIGHET anger en farlig situation som, om den inte
undviks, kan resultera i en mindre eller måttlig skada.
FÖRSIKTIGHET

ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION
FARA
AVOVA Star är godkänd för kroppslängd av 100 cm 150 cm, i framåtriktad riktning.
FARA
När barnet är längre än 150 cm eller barnets axlar
överstiger axelremguidens högsta läge, måste barnet byta till en stol
som är lämpligt för längre barn, vilket kan vara ett fordonssäte.
VARNING

För lämpliga placeringar i bilen, läs ditt fordons handbok

VARNING

Kompatibel med alla sittplatser i fordon. Var vänlig läs
ditt fordons handbok.

FARA
FARA

Lämna aldrig ditt barn obevakat i bilbarnstolen.

Säkra aldrig ditt barn eller bilbarnstolen med ett
2-punktsbälte eftersom det kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall
i händelse av en olycka.

3. Sittdyna

2. Midjebältesguide

4. Justeringshandtag för nackstöds

7. Förvaringsfack

5. Nackstöd

8. Ryggstöd

6. Integrerat sidokrockskydd

VARNING Bilbarnstolen måste alltid säkras när den är i fordonet,
även om inget barn transporteras.
VARNING Bilbarnstolen måste kontrolleras regelbundet för att
säkerställa att alla delar är funktionella och utan skador.

FARA
Var vänlig och kassera din stol vid eventuella fordonsoch/eller våldsamma kollisioner, eftersom bilbarnstolen kan vara
skadad, men skadan kanske inte är synlig.
FARA
Inga ändringar, smörjningar och/eller delförändringar
kan göras på bilbarnstolen. Endast AVOVA har rätt att utföra några
ändringar eller deländringar på bilbarnstoeln.
VARNING Utsätt inte bilbarnstolen för intensivt direkt solljus.

Under intensivt direkt solljus kan bilbarnstolen eller några av
barnstolens delar bli mycket heta vilket kan skada barnet.

FARA

Ryggstödet kan tippa bakåt när bilbarnstoeln står i fritt
stående läge. Montera alltid bilbarnstolen på fordonssätet innan
barnet sitter i det.

VARNING Ryggstödet på bilbarnstolen kan svänga mot eller bort

från bilbarnstolens sittdyna. Håll ﬁngrarna borta från den potentiella
nyppunkten vid svängning av barstolens ryggstöd.

FARA
Använd på baksätet: Flytta framsätet tillräckligt långt
framåt så att barnets fötter inte kan nå framsätets ryggstöd, eftersom
det är säkrare.
VARNING Observera att alla artiklar och delar av Star är

utformade för att vara ordentligt placerade i ett fordon. Inget föremål
eller del ska fångas av ett rörligt fordonssäte eller fordonsdörr.
FÖRSIKTIGHET

Fordonets säten kan visa tecken på slitage när en
bilbarnstol används. För att undvika detta kan du använda
bilsätesskydd.

FARA
Se till att alla passagerare är informerade om hur man
tar loss barnet i ett nödläge.
VARNING Se till att bagage eller andra föremål är ordentligt
säkrade. Osäkrat bagage kan orsaka allvarliga skador på barn och vuxna
vid olyckshändelser.

FÖRSIKTIGHET

Använd inga aggressiva rengöringsmedel, vilket kan
skada konstruktionsmaterialet på bilbarnstolen.

FARA

AVOVA rekommenderar att bilbarnstolar inte ska köpas
eller säljas begagnade.

FARA
ANVÄND INTE bilbarnstolen längre än 12 år. På grund av
åldring kan materialets kvalitet förändras.
VARNING ANVÄND INTE hemma. Den har inte konstruerats för
hemmabruk och kan endast användas i ett fordon.

FARA

Om du är osäker, kontakta bilsätestillverkaren eller
återförsäljaren.
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INSTALLATION

FÖRBEREDELSER
Ta bort fordonssätets nackstöd eller ﬂytta det till högsta läge så att det
inte stör bilbarnstolens nackstöd ⑤ i högsta läge.
AVOVA Star kan anpassas till alla eventuella lutningar av fordonssätet,
eftersom ryggstödet är anslutet till barnstolens sittdyna ③ med en
ledad axel.

FARA
Se till att fordonssätet som har barnsätet monterat är i
upprätt läge om bilens säte är fällbart.
FARA

Se till att bilbarnstolens ryggstöd ⑧ rör vid
fordonssätets ryggstöd och att fordonssätets nackstöd inte trycker
bilbarnstolen bort från fordonssätets ryggstöd. Du kan eventuellt
behöva justera eller till och med ta bort nackstödet på fordonssätet.
Star kan installeras framåtriktat med ett fordons 3-punktsbälte,
godkänt enligt UNECE Förordning Nr. 16 eller annat. Den är
kompatibel med alla sittplatser i fordon. Var vänlig läs ditt fordons
handbok.

1. Placera Star bilbarnstol på fordonssätet.
Skjut bilbarnstolen mot fordonssätet tills
det vilar mot sätets ryggstöd.

5. Placera fordonets 3-punktsbälte
framför barnet och lås bältet i fordonets
spänne tills det hörs ett klick.

2. Utför stegen i "Placera barnet".

FARA
Kontrollera att
3-punktsbältet inte är snott.

8. Stick in axelremmen ⑨ i den
nackstödets röda axelremsguide ① tills
den ligger helt i axelremsguiden ① och
låsningen ⑫ är stängd och axelremmen
inte är snodd.
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PLACERING AV BARNET
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1. Sätt ditt barn i barnsätet.
2. Nackstödet ⑤ ska justeras till en
nivå där axelremsguiden ① ligger
strax ovanför barnets axlar.

Klick!
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3. Dra ut frigöringshandtaget ④ på
baksidan av nackstödet, detta låser upp
nackstödet

EFTER ATT HA SÄKRAT DITT BARN, VAR
VÄNLIG KONTROLLERA NEDAN FÖRE DIN RESA:
1. Bilbarnstolen är ordentligt fastsatt. Midjebältet ⑩ löper i
midjebältesguiden ② på båda sidor av sittdynan ③.
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7. Placera midjebältssektionen ⑩ på
andra sidan av sittdynan, i den röda
midjebältesguiden ②.

FARA
Midjebältssektionen ⑩
måste ligga så lågt som möjligt över
barnets höfter på båda sidor för att ge
bästa skydd.
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TA BORT OCH SÄTTA TILLBAKA STOLENS SKYDD
Ta bort skyddet enligt punkt 1. Ryggstödsskydd. 2. Sittdyneskyddd
och 3. Nackstödsskydd. Sätt tillbaka skydden i omvänd ordning.
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1. Justera nackstödet ⑤ till högsta
läget. Lossa skyddets spännen ⑬ och
elastiska band ⑭ bakom ryggstödet
⑧. Lossa skyddets spännen ⑮ på
ryggstödets framsida. Ta sedan bort
ryggstödets skydd.
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BORTTAGNING

TA LOSS BARNET:
Tryck på frigöringsknappen på bilbältesspännet för att ta loss
barnet.

2. Lossa skyddets elastiska band ⑯
på baksidan av sittdynan och lossa
skyddets spännen ⑰ på framsidan av
sittdynan. Ta sedan bort sittkuddens
skydd.
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TA BORT BILBARNSTOLEN:
Tryck knappen ⑫ på axelremsguiden ① inåt och lossa
axelremmen ⑨ från axelremsguiden ①.
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VÅRD OCH UNDERHÅLL
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FARA

Bilbarnstolen får inte användas utan AVOVA sittskydd.
Skyddet är en säkerhetsfunktion och får endast ersättas med ett
original AVOVA skydd.

7 GARANTI
1. Garantin för AVOVA Star varar i 2 år efter köpet. Användningen av
produkten ska överensstämma med den här användarbeskrivningen.
Eventuella skador som orsakas av åtgärder mot instruktionerna i
denna bruksanvisning upphäver garantin.
2. Var vänlig bevara ditt inköpsbevis i händelse av garantianspråk.
3. Använd aldrig tredje part för underhåll, reparation eller
modiﬁering, annars kommer du att upphäva garantin. Kontrollera
alltid med AVOVA återförsäljare för råd.
Om du har ytterligare frågor angående bilbarnstolens användning,
är du välkommen att kontakta oss:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany
T:+49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

8 KASSERING

VÅRD OCH UNDERHÅLL
Du kanske vill ta loss och tvätta skyddet från tid till annan, var vänlig
gör det i tvättmaskinens skonsamma program (30° C) och använd milt
rengöringsmedel . Se tvättetiketten på skyddet. Plastdelarna kan
rengöras med en mild tvål och vatten.
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9. Dra först i den del av axelremmen
som löper tvärs över barnets kropp för
att ta bort slaket från midjebältet. Dra
sedan i den del av bältet ⑨ som löper
över barnstolen för att ta bort
resterande slak.
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2. Axelrem ⑨ löper i midjebältesguiden ② på sidan av fordonets
3-punktsbältesspänne ⑪ och axelremsguiden ① på andra sidan
nackstödet ⑤.
3. Fordonets 3-punktsbälte sitter tätt och är inte snott. 3-punktsbältets
spänne ⑪ får inte placeras i midjebältets guide ②.

justera nackstödet ⑤ uppåt så att axelremssektionen ⑨ enkelt kan
sättas in i axelremsguiden ① och justera sedan tillbaka nackstödet
⑤ till rätt höjd.

FARA
Kontrollera att axelremmen
⑨ löper över ditt barns nyckelben, inte
över hans/hennes nacke.

4. Medan du drar och håller i nackstödets
frigöringshandtag ④, ﬂytta det
upplåsta nackstödet ⑤ till önskad
höjd. Släpp handtaget för att låsa
nackstödet i önskat läge.

FARA

VARNING Om axelremsguiden ① är dold av ryggstödet ⑧,
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FARA
Barnstolens nackstöd
måste justeras från tid till annan efter hur
barnet växer. Barnets axlar bör ligga strax
under axelremsguiden ①.
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6. Placera axelremssektionen ⑨ och
midjebältssektionen ⑩ på sidan av
fordonets säkerhetsbältesspänne och ⑪
in i den rödfärgade midjebältesguiden
② på sittdynan ③.
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3. Dra ut nackstödsskyddets nederdel
från plastdelen. Lossa sedan slingorna
bakom nackstödsskyddet.

När du behöver kassera bilbarnstolen, se lokala bestämmelser om
avfallshantering. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta din
kommunala avfallshantering eller handläggaren i din stad.

