
FAQ Doona- säkerhetsfunktioner 
1. Kan jag fälla upp/ihop Doona med mitt barn sittandes i? 

Ja. Det är säkert att fälla upp/ihop med barnet sittandes i Donna. Säkerställ att 
bältet sitter fast på ett korrekt sätt runt ditt barn innan du fäller upp/ihop din 
Doona. För ytterligare information, titta på videon How To Use. 

 
För att fälla upp Doona: 

 

 
 

För att fälla ihop Doona: 
 

 
 

2. Kan jag fortsätta att använda min Doona om den varit med i en krock? 
Vid en bilkollision utsätts ett babyskydd för stora krafter. Dessa krafter kan påverka 
säkerheten och bilstolens effektivitet att skydda bebisen i ett fordon. Eftersom man 
inte kan veta hur krocken påverkat bilstolen och eftersom vissa skador inte heller är 
synliga, kan vi inte veta om din Doona blivit påverkad av kocken. Därför ska du inte 
använda en Doona som varit med i en bilkrock. 

 
 

3. Är det säkert att använda en begagnad Doona bilstol? 
Du ska aldrig sätta ditt barn i en begagnad bilstol om du inte vet dess historia. Den 
kan vara skadad eller varit med i en bilkrock med skador som är svåra att se. 



4. Varför har Simple Parenting valt 5-punktsbälte? 
Simple Parenting anser att ett 5-punktsbälte bättre skyddar barnet vid en eventuell 
krock. 

 
Vid en krock, färdas enorma krafter till bilstolen och barnet. Barnets solida 
kroppsdelar (axlar och höfter/bäcken) kan bättre klara av höga krafter vid en krock 
än de mjuka kroppsdelarna (buken). Med ett 5-punktsbälte är barnets underkropp 
bättre skyddat och behöver inte utstå lika höga krafter. 

 
Axelbanden kan enkelt justeras till korrekt axelhöjd, vilket säkerställer att krafterna 
vid en krock fördelas till både bilstolens skal och barnets hårda axelparti på bästa 
sätt. 

 
Vid en krock trycks barnet in i bilstolen och med ett 5-punktsbälte säkerställs att 

barnet är väl skyddad och håller barnet i den säkraste positionen i bilstolen. 
 
 

5. Hur fungerar Doona’s Side Impact Protection? 
Doona’s unika dubbel-väggsstruktur gör att hopfällningen med hjulen i ”kroppen”, 
ger extra säkerhet. Med två lager av slitstark, stötdämpande plast, extra lager av 
EPS, skum och textilier ger ett ökat sidoskydd som bättre skyddar en bebis vid en 
olycka. 

 
 

6. Hur använder jag bromsen på Doona? 
Bakhjulen är utrustade med ett bromssystem som låser båda hjulen samtidigt, med 
hjälp av en pedal. För att bromsa, tryck ner den röda pedalen bredvid höger hjul. För 
att släppa bromsen, tryck ner den gröna pedalen bredvid vänster hjul. Hjulen ska 
alltid vara låsta när barnet sätts i och tas ut ur bilstolen. Använd alltid bromsen när 
barnet ska placeras eller flyttas på, även när du står still (om så för endast några 
minuter). Kontrollera alltid att bromsen är ordentligt tillkopplad. 

 



7. Hjulen på min Doona rör sig inte! Vad är det för fel? 
Tryck ner den gröna pedalen bredvid vänster bakhjul för att släppa bromsen. 
Notera – bromsen måste alltid vara på när barnets sätts i eller tas ut ur din Doona. 
Använd alltid bromsen när barnet ska placeras eller flyttas på, även när du står still 
(om så för endast några minuter). Kontrollera alltid att bromsen är ordentligt 
tillkopplad. 

 
 

8. Hur fungerar Energy-Absorbing Foam? 
Energy-absorbing foam absorberar en del av de krafter som uppkommer vid en 
krock. Det håller ditt barn borta från krafterna och därför förhindrar eller minimerar 
eventuella skador. 

 
Skummet bildar en barriär mellan barnet och bilstolen och andra fasta objekt såsom 
bildörren och fönster. 

 
 

9. Hur fungerar Doona’s Anti-Rebound Protection? 
Till skillnad från andra bilstolar så gör Doona’s unika design att handtaget går att 
fälla mot bilsätets ryggstöd, vilket ger barnet ett exceptionellt Anti-Rebound-skydd. 
Vid en kollision kommer Anti-Rebound handtaget att absorbera kraften och hindra 
Doona från att snabbt rotera framåt mot bilsätets ryggstöd, vilket dramatiskt 
reducerar rotationsskador. 

 
10. Kan jag använda ett uppblåsbart bilbälte för att installera min Doona? 

Doona babyskydd har nu testats och godkänts för användning med Ford Motor 
Company uppblåsbara bilbälte. Alla Doona babyskydd, oavsett tillverkningsdatum, 
kan användas med Ford och Lincoln uppblåsbara bilbälte. Specifika instruktioner för 
hur ett uppblåsbart bilbälte ska användas finns i en reviderad bruksanvisning som 
hittas under supportfliken på Simple Parenting’s hemsida och välj användarmanual 
eller besök: https://simpleparenting.co/user-guides/. 

 
 

11. Hur säkra är de material som Doona är gjord av? 
Alla material som Simple Parenting använder är noggrant testade och godkända av 
de striktaste amerikanska och europeiska standarderna och REACH, inklusive SVHC 
(Substances of Very High Concern). Materialen är inte bara fria från farliga 
kemikalier, de är också testade för sin hållbarhet och kvalitet för att säkerställa en 
säker och kontinuerlig användning av produkterna. 

https://simpleparenting.co/user-guides/


12. Var på Doona sitter Energy-Absorbing Foam? 
Det finns olika typer av absorberande skum som sitter där det är nödvändigt, 
innanför skalet och vid huvudstödet. 

 
 

13. Vad är skillnaden på det europeiska och amerikanska internbältet? 
Doona har klarat alla nödvändiga tester enligt de högsta europeiska, amerikanska 
och andra lokala standarder. 

 
Både europeiska och amerikanska Doona är designade med ett 5-punktsbälte (läs 
mer under Varför har Simple Parenting valt 5-punktsbälte?). 

 
Den europeiska standarden kräver att föräldern kan öppna bältet i en rörelse. Därför 
saknar den europeiska bältet ett bröstspänne. 

 
Bältet har ett pussel-spänne där man måste placera ena delen över den andra och 
sedan klicka dem i grenspännet. 

 
Det amerikanska bältet har ett bröstspänne för att hålla bältet på rätt plats över 
barnets axlar. 

 
Bältet är ett singel-spänne där man måste knäppa fast en del i taget i grenspännet. 

 
VIKTIGT: Designskillnaden betyder inte att den ena är bättre än den andra. Båda har 
klarat alla nödvändiga tester. 

 



FAQ Doona – installation 
1. Hur monterar jag min Doona i bilen? 

Här finns detaljerad information om hur man monterar en Doona i bilen: 
I bruksanvisningen, som sitter på baksidan av din Doona eller på Simple Parenting’s 
hemsida https://simpleparenting.co/user-guides/ sida 35. 

 
 

2. Kan jag montera Doona för framåtvänt åkande? 
Nej. Doona är endast avsedd för bakåtvänt åkande. 

 
 

3. Hur ska handtaget placeras när Doona är i bilen? 
När Doona är monterad i bilen, med eller utan bas, fäll handtaget framåt mot 
ryggstödet. Då är den i en Anti-Rebound-läge. 

 
 

4. Kan jag montera Doona i framsätet? 
Du kan montera Doona i en bil så länge du: 
ALDRIG monterar Doona i ett framsäte med en aktiv airbag. 
ALDRIG monterar Doona i ett bakåtvänt säte eller i ett sidovänt säte. 

 
 

5. Hur monterar jag Doona utan bas? 
För en korrekt montering vänligen använd bruksanvisningen. 
https://simpleparenting.co/user-guides/ sida 35. 

 
 

6. Hur vet jag att internbältet inte sitter för tight mot mitt barn? 
Bältet får inte sitta för löst. Det ska ligga tätt längs med kroppen utan att vara för 
löst. Det får inte sitta för hårt mot kroppen eller tvinga barnet till en onaturlig 
position. 

https://simpleparenting.co/user-guides/
https://simpleparenting.co/user-guides/


7. Hur justeras längden på axelbanden? 
Lossa axelbanden från metallplattan på baksidan av bilstolen. 

 

 
Dra igenom banden från framsidan och ta bort de mjuka axelskydden. 

 

 
Justera axelbanden till den önskade höjden. 
VIKTIGT! Axelbanden måste vara på samma höjd eller strax under barnets axlar. 

 



Trä tillbaka axelbanden på metallplattan på bilstolens baksida. 
VIKTIGT! Var noga med att inte snurra remmarna. 

 

 
VIKTIGT! Metallplattan tillsammans med axelbanden MÅSTE gå mellan metallpinnen 
och bilstolen. 

 

 
 

8. Vilken är den korrekta höjden på axelbanden? 
Axelbanden ska sitta i samma höjd eller något under barnets axlar. 

 
 

9. Mitt barn är bara några månader gammal och det känns som att bältet sitter för hårt, vad 
ska jag göra? 

Kolla så att remmarna, på baksidan av bilstolen, går mellan metallpinnen och 
bilstolen. Ditt barn kanske har vuxit ur spädbarnsinlägget. I så fall, ta bort det. Kolla 
så att axelremmarna inte är snurrade. Dubbelkolla så att axelremmarna är i korrekt 
höjd för barnets axlar. 



10. Det går inte att förlänga handtaget. Vad ska jag göra? 
Doona’s handtag är designat för att förhindra felanvändning och kan därför endast 
förlängas när handtaget är i diagonal position ut från bilstolen. För att ändra 
handtaget och ge möjlighet till förlängning, tryck in de båda vita knapparna 
samtidigt (sitter på båda sidor av handtaget) och fäll ut till diagonal position. 

 

 
För att förlänga handtaget, tryck på den vita knappen och dra handtaget mot dig. 

 

 
 
 
 

11. Det går inte att justera vinkeln på handtaget, vad ska jag göra? 
För att justera vinkeln, tryck in de båda vita knapparna samtidigt (sitter på båda 
sidor av handtaget) och vinkla sedan handtaget till önskad position. 

 



FAQ Doona – installation och frågor om 
basen 

1. Vad är ISOFIX? 
ISOFIX är en internationell säkerhetsstandard för enklare montering av babyskyddet 
i ett fordon utan att använda fordonets bilbälte. Vid användning av ISOFIX 
minimeras risken för felinstallation och ökar säkerheten för bilstolar. 

 
ISOFIX är en sammanslagning av orden ISO (International Standardization 
Organization och FIX (Fixation). ISOFIX garanterar huvudsakligen två 
säkerhetselement. 

 
- Fasta ISOFIX fästen på basen klickas i så kallade ankarpunkter i fordonets säte. 
- Förstärkt justerbart stödben. 

Alla bilar tillverkade efter 2006 har ISOFIX-ankare även vissa bilar tillverkade innan 
2006. 

 



2. Hur monterar jag Doona’s ISOFIX bas? 
Detaljerad information on hur man monterar Doona’s ISOFIX bas finns på Simple 
Parenting’s hemsida https://simpleparenting.co/user-guides/ sida 15. 

 

I How To Use videon på hemsidan. Videoåtkomst är via Support fliken på hemsidan 
https://simpleparenting.co/. 

 

Läs instruktionerna på hemsidan https://simpleparenting.co/isofix-base/. 
 

 

 
 
 

3. Kan jag montera basen med fordonets bilbälte? 
Nej, Basen får endast monteras med ISOFIX enligt ECE R44 regler. 

 
 

4. Kan jag montera basen i baksätet där det finns ett förvaringsutrymme i golvet? 
Du ska inte montera basen i baksäten om det finns ett förvaringsutrymme i golvet. 

 
 

5. Vad är ett Semi-Universellt godkännande? 
Ett Semi-Universellt godkännande är, när det utöver standardkraven, behövs 
ytterligare säkerhets- eller anti-rotationsanordningar på stödbenet, för att passa 
vissa fordon. Det kräver också ytterligare tester. 

 
Titta på bilden för att se om ditt fordon finns med på listan Car Fitting List 
(bilmonteringslistan) för den specifika bilstolen. 

https://simpleparenting.co/user-guides/
https://simpleparenting.co/
https://simpleparenting.co/
https://simpleparenting.co/isofix-base/
https://secureservercdn.net/184.168.47.225/a7f.c05.myftpupload.com/wp-content/uploads/2014/09/Doona_ISOFIX_Car_Fitting_List.pdf


6. Min bil finns inte med i Car Fitting List (bilmonteringslistan). Vad gör jag då? 
Doona är certifierad som en universal bilstol och passar därför alla bilar som rymmer 
ett babyskydd. Det finns säkert andra bilar där Doona inte passar (exempelvis 
mindre sportbilar) men om Doona inte passar, gör nog inte någon annan bilstol det 
heller. Car Fitting List på Simple Parenting’s hemsida gäller inte Doona, utan endast 
ISOFIX basen. Den säljs inte i USA. 

 
 

7. Kan jag montera Doona med både basen och fordonets bilbälte? 
Nej. Doona bilstol ska endast monteras på ett sätt. Antingen med bilbältet eller med 
ISOFIX basen. Vuxna bör vända sig till bruksanvisningen för detaljerad information. 

 
 

8. Är det säkrare att montera Doona med ISOFIX basen eller med fordonets bilbälte? 
Doona har blivit godkända i alla tester för båda monteringssätten. Om Doona är rätt 
monterad, är båda metoderna säkra. Vuxna bör alltid vända sig till bruksanvisningen 
och fordonets manual för att bestämma det sätt som är bäst för deras bilstol, fordon 
och barn. 

 
 

9. Hur vet jag om ISOFIX-basen passar min bil? 
Bilmonteringslistan är baserad på den information som kommit från respektive 
biltillverkare utifrån vissa dimensioner och modeller. Det är viktigt att veta att den 
listan inte är 100% säker. En av anledningarna till det är att det finns små skillnader 
mellan olika modeller av samma bil och mellan samma modell i olika länder. Det 
bästa sättet att veta om ISOFIX-basen passar kundens bil är att säkerställa detta vid 
köp och montering av basen. 



FAQ Doona – underhåll och tillbehör 
1. När är det dags att ta bort spädbarnsinlägget? 

Om bältet sitter för hårt, ska du först försäkra dig om att bältet är i rätt höjd för 
barnets axlar och att bältet går mellan metallpinnen och bilstolen, på baksidan av 
Doona. Om bältet ändå sitter för hårt, har ditt barn vuxit ur inlägget. Då tar du bort 
det. Se till att behålla huvudkudden för extra skydd för huvudet. 

  
 
 

2. När ska jag ta bort huvudkudden? 
a. Simple Parenting rekommenderar starkt att huvudkudden används så länge Doona 

bilstol används. Detta för att ge ett extra skydd för huvudet vid en eventuell krock. 
 
 

3. Kan jag använda accessoarer till Doona? 
Använd inte andras reservdelar eller accessoarer till Doona bilstol om dessa inte 
tillhandahållits från Simple Parenting för att användas till Doona. Icke godkända 
reservdelar eller accessoarer kan påverka säkerheten vid en eventuell krock. 

 
Simple Parenting erbjuder flera olika accessoarer designade för att användas till 
Doona. Dessa finner du på Simple Parenting’s hemsida och hos din återförsäljare. 

 
 

4. Kan jag tvätta spädbarnsinlägget? 
Ja, inlägget kan tvättas. Följ alltid tvättrådet som är påsytt på varje produkt. 

 
 

5. Kan jag tvätta klädsel, axelskydd och sufflett på min Doona? 
Klädsel, axelskydd och sufflett kan tas bort och tvättas. Följ alltid tvättrådet som är 
påsytt på varje produkt. Om klädseln behöver bytas ut, använd bara Doona’s klädsel 
då den utgör en del av säkerheten. För att göra rent skalet, torka med en fuktig 
trasa. 

 
För ytterligare information om hur man tar bort och sätter tillbaka klädsel, axelskydd 
och sufflett se denna video; 
https://www.youtube.com/watch?v=f6SeCO3fR90&list=PLzmOc8rcuBqZQ- 
L37KQ055uA_AFpTrHHP 

https://www.youtube.com/watch?v=f6SeCO3fR90&list=PLzmOc8rcuBqZQ-L37KQ055uA_AFpTrHHP
https://www.youtube.com/watch?v=f6SeCO3fR90&list=PLzmOc8rcuBqZQ-L37KQ055uA_AFpTrHHP


6. Varför ska jag använda spädbarnsinlägget? 
Detta spädbarnsinlägg är designat speciellt för Doona bilstol och ger små barn den 
högsta nivån av säkerhet och komfort. Det är framtaget tillsammans med experter 
inom teknik, säkerhet och medicin för att stödja barnets hållning och att efterlikna 
en naturlig position och därmed ge föräldrar och barn frihet att kunna resa 
tillsammans. 

 
Spädbarnsinlägget är tillverkat av barnsäkra material 

Antibakteriellt 
Hyperallogen 
Fukt- och värmereglerande 

 
 

7. Hur kan jag skydda fordonets bilsäte när jag använder Doona bilstol? 
Hjulen på Doona är designade för att inte röra sätet när de är uppfällda. Om du 
önskar skydda bilsätet ytterligare kan du använda Doona Hjulskydd eller Doona 
Säteskydd. Doona Sätesskydd ingår vid köp av en Doona. För fler accessoarer, prata 
med din återförsäljare. 

 
 
 

8. Hur kan jag skydda mitt barn från regnet? 
Doona har specialdesignat ett regnskydd som passar perfekt till Doona bilstol. För 
fler accessoarer, prata med din återförsäljare. 

 



9. Hur kan jag skydda mitt barn från solen? 
Doona har specialdesignat ett solskydd som passar perfekt till Doona bilstol. Doona 
Solskydd är designat för att ge extra skydd från skolen. För fler accessoarer, prata 
med din återförsäljare. 

 
 

10. Hur kan jag skydda mitt barn från insekter? 
Doona’s insektsnät är specialdesignat för detta ändamål, att hålla småkryp och 
insekter borta. För fler accessoarer, prata med din återförsäljare. 

 
 

11. Kan jag hänga en skötväska på Doona? 
Använd inga väskor på din Doona bilstol, såvida den inte kommer från Simple 
Parenting. Icke godkända accessoarer kan påverka säkerheten på Doona vid en 
eventuell krock. 

 
Simple Parenting har specialdesignat Essential Bag (perfekt för de nödvändigaste), 
All Day Bag (för heldagen hemifrån) och Snap On Storage Bag (för extra förvaring). 
För fler accessoarer, prata med din återförsäljare. 

 



FAQ Doona – allmänna frågor om Doona 
1. Var hittar jag bruksanvisningen? 

Bruksanvisningen får du tillsammans med din Doona och finns i ett specialdesignat 
fack under bilstolen. Du kan också hitta den på Doona’s hemsida 
https://simpleparenting.co/user-guides/. 

 

 
2. Hur registrerar jag min Doona och bas? 

FÖR DITT BARNS FORTSATTA SÄKERHET! 
Även om produkter till och för barn genomgår många tester, är det ändå möjligt att 
en produkt kan bli återkallad. Vid en återkallelse kan Simple Parenting endast nå dig 
om de har ert namn och adress, så glöm inte att registrera er. En registrering kräver 
modellnummer, serienummer och tillverkningsdatum. Informationen finns på det 
registreringskort som kommer med produkten men också på det vita klistermärket 
på bilstolens undersida. 

 
 

3. Var hittar jag modellnumret för att kunna registrera min Doona? 
På klistermärket på bilstolens undersida. 

 

https://simpleparenting.co/user-guides/


4. Var hittar jag modellnumret på min bas? 
På klistermärket på basens undersida. 

 

 
 

5. Var hittar jag How To Use videos? 
Alla videos om Doona finns på Youtube. 

 
 

6. Hur länge kan jag använda Doona och när är ”utgångsdatumet”? 
På klistermärket under Doona finns tillverkningsdatum och även utgångsdatum. 
Simple Parenting rekommenderar att inte använda Doona 6 år efter 
tillverkningsdatum. 

 
 

7. Hur länge kan jag använda Doona till mitt barn? 
Doona kan användas för barn mellan 1,8 - 13 kg. 

https://www.youtube.com/channel/UCzLphvYyR2sp3IluPiUb6dw


FAQ Doona – resa med Doona 
1. Är Doona godkänd för flygresor? 

Doona är godkänd för flygresor, utan basen. Besök Simple Parenting’s hemsida för 
ytterligare information https://simpleparenting.co/aircraft-approval/. 

 
 

2. Kan jag ta med mig Doona ombord på flygplanet? 
Ja. Doona är godkänd att tas ombord på flygplan, då utan basen. I de flesta flygplan 
kan Doona enkelt rullas i gången och ställas på ett säte. Kom ihåg att kontakta 
respektive flygbolag för deras regler och bestämmelser. 

 
Om du hellre vill checka in din Doona, packa den gärna i Doona Fodrad 
Transportväska eller Doona Transportväska. 

 
 

3. Är Doona tillräckligt liten för att passera mittgången på ett flygplan? 
Ja. För flygplan med fler än 20 passagerare är bredden på gången 50,8 cm (20 
inches) och där passar Doona perfekt. Detta enligt både europeiska (NPA 2008-18) 
och amerikanska (14 CFR 25.815) regler. 

 

https://simpleparenting.co/aircraft-approval/


4. Hur monterar jag Doona i ett flygplansäte? 
Placera Doona bakåtvänt i sätet. Att fälla upp armstödet kan underlätta 
monteringen. Trä båda ändarna av bältet genom bältesguiderna på bilstolen. 
Kontrollera så att bältet inte är snurrat. Knäpp bältet och dra åt. 

 
Dubbelkolla alltid med flygbolaget i förväg om du får ta med dig Doona ombord. 
Ytterligare information finns på https://simpleparenting.co/aircraft-approval/. 

 

 
 

5. Kan jag montera basen i ett flygplanssäte? 
Nej. Doona är endast godkänd utan basen. 

 
 

6. Vilket är det bästa sättet att flyga med min Doona, om jag inte vill köpa ett extra säte? Jag 
vill inte att den ska gå sönder! 

Eftersom alla flygbolag tillåter barnvagnar och bilstolar att checkas in gratis, 
rekommenderar Simple Parenting alltid Gate-Check in istället för att skicka det som 
bagage. Att skicka som bagage kan leda till att din Doona skadas, både mer eller 
mindre. 

 
Simple Parenting har designat en Gate-Check tag som ingår i alla Doona 
Transportväskor. Innan avresa, kontrollera att Gate-Check tagen sitter ordentligt fast 
på handtaget av din Transportväska. 

 
 

Vid incheckning kan du kolla med flygbolaget om det finns lediga platser på flyget. 
Ibland låter flygbolagen föräldrar ta med sig bilstolar ombord om plats finnes. Om 
inte, ta med Doona till gaten, packa ihop den i transportväskan och lämna till 
personalen. 

https://simpleparenting.co/aircraft-approval/


7. Kan jag ta Doona på spårvagn och tåg? 
Ja, du kan åka med Doona på både spårvagn och tåg. Kom ihåg att låsa bromsen när 
den står still. 

 
Trampa på den röda bromspedalen på höger hjul. Lås upp genom att trampa på den 
gröna pedalen på vänster hjul. 

 
 

8. Kan Doona placeras på alla säten i bilen? 
Vänligen titta i bruksanvisningen för att se vilka platser Doona kan placeras på. 
https://simpleparenting.co/user-guides/ sida 31. 

 

 
 

9. Hur kan jag skydda min Doona i bagageutrymmet i planet? 
Du kan välja att packa Doona i en Fodrad Transportväska eller en ofodrad 
Transportväska. Kolla med din återförsäljare! Simple Parenting rekommenderar 
alltid Gate-Check in istället för incheckning som bagage. 

 
 

10. Får Doona plats i väskutrymmet ovanför sätet på flygplan eller tåg? 
Doona är känd för att få plats i väskutrymmet på stora flygplan, tex 777. Om den inte 
får plats kan du alltid checka in den vid gaten eller använda ett säte. Bekräfta bara 
med flygbolagspersonalen om det är möjligt. 

https://simpleparenting.co/user-guides/


11. Kan jag använda min Doona i en taxi? 
Ja, Doona monteras på samma sätt i en taxi som i din bil. 

 
 

12. Var hittar jag klistermärket med flygplansgodkännandet? 
Klistermärket finns på baksidan av bilstolen. 

 



FAQ Doona – checklista 
1. Checklista för rätt montering av Doona bilstol 

Innan montering, kontrollera följande: 
Att internbältet inte är snurrat 
Dra åt bältet ordentligt för att skydda ditt barn maximalt 
Kontrollera att bältet sitter på korrekt höjd vid barnets axlar 
Kontrollera att axelbanden på metallspännet på bilstolens baksida sitter 
mellan metallpinnen och bilstolen. Ingen del av bältet ska vara utanför 
metallpinnen. 

 
Efter montering, kontrollera följande: 

Att bilbältet löper korrekt genom bältesguiderna på Doona (3 bältesguider) 
Att bilbältet är ordentligt åtdraget 
Att Doona är monterad bakåtvänt, inte framåtvänt 
Att interbältet är ordentligt åtdraget 
Att handtaget är ställt i anti-rebound-läge. Alltså är riktat mot bilsätets 
ryggstöd 
Att huvudskyddet alltid är kvar i bilstolen, för ditt barns säkerhet 
Att spädbarnsinlägget är borttaget, om barnet är för stort 
Att axelskydden ligger på axlarna och inte på bröstet 

 
 

2. Checklista för rätt montering av ISOFIX bas 
Efter montering av ISOFIX basen, kontrollera följande: 

Att ISOFIX krokarna är korrekt monterade i bilen 
Att stödbenet står stadigt på golvet. Färgindikatorn ska visa grönt, inte rött. 
Att Doona sitter ordentligt fast på ISOFIX basen. Kontrollera genom att luta 
bilstolen och se att Doona sitter fast 
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