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KOMPONENTBESKRIVNING
A. Ligginsats
B. Bentäcke
C. Nätöverdrag
D. Vänster monteringsfäste
E. Höger monteringsfäste

VARNING EN 1466:2014 

• Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
• Den här produkten är endast lämplig för barn som

inte kan sitta utan stöd.
• Använd endast på fast, vågrätt och torrt underlag.
• Låt inte andra barn leka utan uppsikt nära bärstolen.
• Använd inte bärstolen om någon av dess delar är

trasig, har revor eller saknas.
• Använd endast reservdelar som tillhandahålls eller

har godkänts av tillverkaren.
• Vårdslöshet orsakar bränder! Använd inte nära

öppen låga.
• Bärstolens handtag och botten bör regelbundet

kontrolleras så att de inte är skadade eller slitna.
• Se till att handtaget är i rätt läge innan du bär eller

lyfter bärstolen.
• I bärstolen får barnets huvud aldrig vara lägre

än kroppen.
• Lägg inte en madrass ovanpå den som tillverkaren

tillhandahållit eller rekommenderat.

VARNING ASTM F2050-16

• Lämna ALDRIG barnet utan uppsikt.
• Kvävningsrisk: Barnvagnen kan välta på mjuka

underlag och orsaka att barnet kvävs. Ställ ALDRIG
vagnen på sängar, soffor eller andra mjuka underlag.

• Fallrisk: Barnets aktivitet kan göra att vagnen flyttar
sig. Ställ ALDRIG vagnen på bänkar, bord eller andra
platser med fallhöjd.

• Använd ALDRIG insatsen för att transportera ett barn
i ett fordon.

• Läs igenom alla instruktioner innan du använder
barnvagnen.

• Använd inte barnvagnen om den är skadad eller
trasig.
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VARNING
Viktigt – Spara instruktionerna för framtida 
bruk.
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FÄLLA UPP THULES LIGGINSATS 

A. Fäll upp ligginsatsen genom att hålla den på sidan,
tryck ihop vikningsknappen och för den så långt
du kan tills du hör ett ”klick”. (Se bild 1.)

B. Vik monteringsadaptorerna utåt tills du hör ett ”klick”.
(Se bild 2.)

C. Dra sufflettens framkant uppåt tills du hör ett ”klick”.
(Se bild 3.)

FÄLLA IHOP THULES LIGGINSATS 

A. Fäll ihop genom att trycka på sufflettens knapp
och föra ned suffletten. (Se bild 4.)

B. För adapterlåset framåt samtidigt som du
viker monteringsadaptorerna inåt. (Se bild 5.)

C. Håll ligginsatsen på sidan, tryck ihop
vikningsknappen och för den så långt du
kan tills du hör ett ”klick”. (Se bild 6.)
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MONTERING AV THULES MADRASS FÖR 
LIGGINSATS

A. Madrassen kan tas bort.
B. Se till att madrassen ligger i rätt riktning när

du lägger tillbaka den. (Se bild 1.) 

MONTERING AV THULES BENTÄCKE FÖR 
LIGGINSATS

A. Lägg bentäcket rakt över ligginsatsen. (Se bild 2.)
B. Fäst ihop den avlånga knappen och öglan mellan

bentäcket och suffletten. (Se bild 3.)
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A. Lägg den rundade kanten av nätöverdraget runt
ligginsatsens fotände. (Se bild 1.)

B. Drapera nätöverdragets andra ände över sufflettens
främre kant. (Se bild 2.)

C. Fäst ihop den avlånga knappen och öglan mellan
bentäcket och suffletten. (Se bild 3.)

D. Nätöverdraget kan användas över bentäcket om
så önskas.

MONTERING AV THULES NÄTÖVERDRAG FÖR 
LIGGINSATS
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MONTERING AV THULES LIGGINSATS PÅ 
GLIDE 2/URBAN GLIDE 2

A. Lägg i parkeringsbromsen på barnvagnen.
Fäll ned sitsen till helt liggande.

B. Öppna klämmorna på vänster och höger
monteringsfäste. (Se bild 1.)

C. Placera höger monteringsfäste på höger sida
av barnvagnens ram genom att rikta in klämman
mot tappen på ramen. (Se bild 2.)

D. Stäng klämman på monteringsfästet och lås den
andra spaken. (Se bild 3.)

E. Upprepa momenten med vänster monteringsfäste
på vänster sida av ramen.

F. Kontrollera att båda monteringsfästena sitter fast
som de ska genom att dra till ordentligt i vardera
fästet uppåt från vagnen.

G. Ligginsatsen måste placeras så att barnets ansikte
är vänt mot sportbarnvagnens handtag. Sänk ned
ligginsatsen på sportbarnvagnen och se till så
att monteringsadaptorerna riktas in och glider in
i monteringsfästena tills du hör ett ”klick”. (Se bild 4.)

H. Kontrollera att Thules ligginsats sitter fast som
den ska genom att dra till ordentligt i den upp från
vagnen.

I. Ta bort Thules ligginsats genom att trycka på de två
blå spakarna på monteringsadaptorerna och lyfta
upp den från sportbarnvagnen.
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VARNING
Se till så att monteringsfästena är inriktade 
mot tapparna på ramen under monteringen.
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MONTERING AV THULES LIGGINSATS PÅ 
URBAN GLIDE 2 DOUBLE

A. Lägg i parkeringsbromsen på barnvagnen.
B. Öppna klämmorna på vänster och höger

monteringsfäste. (Se bild 1.)
C. Thules ligginsats måste monteras på det vänstra

sätet (vänd mot vagnen). (Se bild 2.)
D. Placera höger monteringsfäste på höger sida

av barnvagnens ram genom att rikta in klämman
mot tappen på ramen. (Se bild 3.)

E. Stäng klämman på monteringsfästet och lås
den andra spaken. (Se bild 4.)

F. Öppna kardborrbanden och dragkedjan
på mellanväggen mellan sätena så att den
integrerade tillbehörsadaptern syns. (Se bild 5.)

Fortsättning på nästa sida
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VARNING
Se till så att monteringsfästena är inriktade 
mot tapparna på ramen under monteringen.
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THULES LIGGINSATS SERVICE & 
UNDERHÅLL 

A. Undersök tyget regelbundet för att se om det finns
några revor, nötta partier eller andra tecken på
skador.

B. Förvara Thules ligginsats torrt men inte i direkt
solljus. Det allra bästa är att förvara Thules ligginsats
hängande. Se till att Thules ligginsats är helt torr före
hopvikning och förvaring så att den skyddas mot
mögel och bakterier.

C. Ta bort fläckar med milt rengöringsmedel och varmt
vatten. Använd inte blekmedel.

Thule Canada Inc.
105 – 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Kanada www.thule.cominfo@thule.com

G. Rikta in klämman på vänster monteringsfäste mot
den integrerade tillbehörsadaptern och se till så att
det inte finns något tyg under adaptern. (Se bild 6.)

H. Stäng klämman på monteringsfästet och lås den
andra spaken. Stäng kardborrbanden.

I. Kontrollera att båda monteringsfästena sitter fast
som de ska genom att dra till ordentligt i vardera
fästet uppåt från vagnen.

J. Ligginsatsen måste placeras så att barnets
ansikte är vänt mot sportbarnvagnens handtag.
Sänk ned ligginsatsen på sportbarnvagnen och
se till så att adaptorerna riktas in och glider in i
monteringsfästena tills du hör ett ”klick”. (Se bild 7.)

K. Kontrollera att Thules ligginsats sitter fast som den
ska genom att dra till ordentligt i ligginsatsen upp
från vagnen.
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