Viktigt!
Säkerhetsvarningar enligt nedan.
Läs alla instruktioner noga före användning av två-i-ett-väderskyddet. Behåll för framtida användning. För ytterligare instruktioner se vår hemsida. www.ergobaby.eu
För kundservice ring: 0046 (0) 8 463 1080
Luva

Luvrem

Varning – Kvävningsrisk
Följ instruktionerna. Barn kan kvävas om två-i-ett-väderskyddet används felaktigt. Bäraren måste vara säker på att barnets luftvägar
är fria och vara uppmärksam på barnets andning. Instruktioner och
varningar för enbart bärselen se särskilda anvisningar.

Sidoflik
förlust
Justeringsbara
sidoband för luva

Sidoflik

3 knappar på
nederkanten
av sidofliken

Tvättinstruktioner
Väderskyddet - Handtorka rent med kallt vatten och milt tvättmedel.
Fleece fodral - Maskintvätta med kallt vatten, använd inte blekmedel, stryk inte och torktumla ej.
Garanti
The ERGObaby Carrier, Inc. Garanterar produkternas material och
tillverkning.Vi står bakom alla våra produkter och tillbehör, reparerar eller ersätter gratis under de första 12 månaderna de som inte
möter vår höga standard. Vi begär att bärselen eller tillbehör skickas
direkt till oss så kan vi bekräfta felet och ta ett beslut om den skall
repareras eller ersättas. Om du har ett garantifall kontakta ERGObaby kundservice på: service.sc@ergobaby.eu eller ring: 0046 (0) 8 463
1080.
• Öva att fästa väderskyddet på bärselen utan att barnet sitter i.

Justeringsbara
sidoband

Utrymme för
barnets fötter

Midjebälte med
kardborreband

Fäst Väderskyddet när bärselen inte är på:
Lägg Väderskyddet på en plan yta med insidan uppåt (fig.A). Lägg därefter fleece fodralet ovanpå väderskyddet med den tranbergsfärgade sidan uppåt. Lägg slutligen
bärselen överst med insidan uppåt. Kontrollera att båda luvorna hänger utanför.
Vik upp midjebältet så att tyg fliken på
midjebältet blir tillgänglig (fig.B). Öppna
fliken längst ner i mitten på väderskyddet
och skjut in den ena delen igenom tygslingan på midjebältet på bärselen, fäst sedan
ihop delarna
med
kardfig. A
borrebandet
(fig.B).
Bärselen har två nylonband precis
under vardera axelrem (fig.C#1). Dra
respektive nylonband igenom vardera
öppning på väderskyddets långsida,
där tryckknapparna sitter (fig.C#2).
fig. B

Knäpp igen knapparna så att väderskyddet
fig. C
sitter fast på bärselen (fig.C#3).
Fäst sedan väderskyddets remmar runt
om bärselens båda axelremmar och knäpp
sedan igen på vardera metall knapp högst
upp(fig.D#1).
#1
Sätt på bärselen och det fastsittande väderskyddet genom att stänga igen midjebältet.
#2
Sätt axelbanden på dina axlar och stäng bröstspännet. Instruktioner för enbart bärselen se
särskilda anvisningar.
Stoppa in barnets fötter i de nedre hörnen av
#3
väderskyddet och justera på båda sidor så att
väderskyddet anpassas efter barnets storlek
(fig.E#1-2). Detta skapar en mysig känsla för
barnet när fötterna är instoppade.
För större barn kontrollera väderskyddet genom
att justera remmarna
intill luvan efter behov.

#1

fig. D
ena delen av fliken igenom tygslingan på
midjebältet på bärselen, fäst sedan ihop
delarna med kardborrebandet (fig.B).
Dra noggrannt väderskyddet över barnet
och bärselen så att det placeras rätt. Dra
bärselens två nylonband som sitter straxt
under vardera axelrem, igenom varje
öppning på regnskyddets långsida, där
tryckknapparna sitter. Knäpp igen knapparna så att regnskyddet sitter fast på
bärselen (fig.C#1).
OBS! Spänn aldrig upp bärselens axelband
medan barnet sitter i.
Stoppa in barnets fötter i de nedre hörnen
av väderskyddet och justera på båda sidor
så att väderskyddet anpassas efter barnets storlek (fig.E#1).

Fäst väderskyddet
medan barnet är i
bärselen:
Väderskyddets
insida
ska vara riktat mot barnet, öppna sedan fliken
med karrdborrebanden
längst ned i mitten av
väderskyddet. Skjut den

Fäst väderskyddets remmar runt om bärselens
båda axelremmar och knäpp sedan igen på vardera metall knapp högst upp (fig.F#1).
Fäst fleece fodret i väderskyddet:
Lägg väderskyddet på en plan yta med insidan
#1
uppåt. Lägg därefter fleece fodralet ovanpå
väderskyddet med den tranbergsfärgade sidan
uppåt. Knäpp fast fleece fodralet i väderskyddet med hjälp av knapparna som sitter på den
övre kanten på vardera luva (fig.G#1). Knäpp
sedan ihop knapparna på båda långsidorna
av respektive fodral (fig.G#4). Gör likadant med
knapparfig. F
na som
#4
#3
#1
sitter på
nederkanten av väderskyddet och
fleecefodralet (fig.G#2). Knäpp
slutligen ihop de två sidoflikarna
från respektive fodral (fig.G#3).
Fäst väderskyddet på bärselen genom att öppna fliken längst ner i
mitten på väderskyddet och skjut
den ena fliken igenom tygslingan
på midjebältet på bärselen, fäst
sedan ihop delarna med kardborrebandet (fig. B).
#2
fig. G
Midjeväska med väderskydd – tillgänglig endast med två-iett-väderskyddet
När midjeväskan med väderskydd sitter på bärselens midjebälte
skyddar du barnet från regn och du behöver inte ta av bärselen.
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fig. E

Instruktioner för användning:
Fäst midjeväskan längst ned i mitten på bärselens midjebälte. Dra midjeväskans ena flik igenom bärselens tygslinga, fäst sedan ihop båda
flikarna med kardborrbandet (fig.B). För att ta fram väderskyddet från
midjeväskan, öppna väskan och dra fram väderskyddet. Du kan låta
väderskyddet sitta kvar på insidan av midjebältet för bekvämlighet
och sedan fästa midjeväskan på bärselen.
För att fästa väderskyddet på midjeväskan placera väderskyddet
med insidan uppåt och luvan högst upp.
Öppna fliken längst ner på väderskyddet
fig. H
(fig.H), skjut den sedan igenom tygslingan på midjeväskans insida och fäst ihop
med kardborrebandet. För att sätta tillbaka
väderskyddet i midjeväskan vik in sidorna
till mitten ( fig.I) och börja rulla ihop väderskyddet från toppen och hela vägen ner
till väskan (fig.J), dra sedan igen blixtlåset
(fig.K).
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