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NÆSTE GENERATIONS BARNESÆDE
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Tillykke med valget af Simple Parenting’s Doona+ som sikkerheds- og 
mobilitetsløsning til dit barn.
For at beskytte dit barn skal du sørge for, at Doona+ barnesædet altid 
anvendes og monteres som beskrevet i denne brugervejledning.
Vigtigt – Gem denne brugervejledning til fremtidig brug. Læs  
omhyggeligt vejledningen igennem, da det kan have konsekvenser for 
dit barns sikkerhed, hvis vejledningen ikke følges.
Hav altid brugervejledningen ved hånden ved at opbevare den i  
lommen på barnesædet.

Hvis du har yderligere spørgsmål til brug af barnesædet, kan du kontakte 
os via nedenstående:

Simple Parenting
4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Telefon: (852) 3586-1353
E-mail: info@doona.com
Webside: www.doona.com

Eller kontakte din lokale forhandler via:
Amvina AB
E-mail: info@amvina.se
Webside: www.amvina.se
Telefon til kundeservice: +46 (0)8 732 88 50
E-mail til kundeservice: kundtjanst@amvina.se

Tillykke.



1/ Vigtige oplysnin-
ger / Advarsler.

ADVARSEL! For at sikre dit barns sikkerhed må du 
ikke anvende Doona+ barnesædet til følgende:
• I stedet for en barneseng eller en vugge. 
Babylifter, barnevogne og klapvogne er kun 
beregnet til at transportere babyer og børn.
• Til transport af mere end et barn.
• Kommerciel anvendelse.

ADVARSEL!
I tilfælde af en bilulykke vil produktet blive udsat 
for alvorlig belastning. Vi anbefaler, at produktet 
udskiftes, hvis det er involveret i en bilulykke.

ADVARSEL! 
Du må ikke foretage ændringer eller tilføjelser til 
Doona+ barnesædet.

VIGTIGE OPLYSNINGER / ADVARSLER
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ADVARSEL! 
Bagage og andre genstande, der kan risikere 
at forårsage skade i tilfælde af et sammenstød, 
skal altid fastspændes.

ADVARSEL! 
Produktet er ikke egnet til løb og rulleskøjteløb.

ADVARSEL! 
Sørg for, at barnet ikke leger med produktet.

ADVARSEL! 
Når du ikke sidder i bilen, bør du altid have 
håndbremsen trukket, imens du placerer barnet 
i eller tager barnet ud af Doona+ barnesædet, 
eller når bilen står stille.

ADVARSEL! 
Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.

ADVARSEL! 
Du må ikke bruge produktet, hvis dele af det er 
beskadiget eller mangler.

NÆSTE GENERATIONS BARNESÆDE
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ANVENDELIGHED

6

2/ Anvendelighed.
Doona+ barnesædet er kun beregnet til bagudrettet brug.
Gruppe: 0+
Vægt: Op til 13 kg
Doona+ barnesædet er beregnet til børn fra fødslen og op til 13 kg.

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL! Brug IKKE Doona+ barnesædet, hvis 
noget af det følgende gælder: 
                 • Barnet vejer mere end 13 kg

• Der er mindre end 2,5 cm fra 
toppen af barnets hoved til Doona+ 
barnesædets top. (Se figuren til 
venstre) 

• Selestropperne sidder i åbninger, der 
er placeret højere oppe end barnets 
skuldre. (Se figuren til venstre)

mindst 
2,5 cm (1”)

Certificering – Godkendelsesmærke



3/ Produktoversigt.

1. Knap til 
forlængelse 

af styr

2. Styr

3. Seleledere

4. Solskærm
5. 

Knapper 
til at dreje 

styret

6. Forhjul

7. Baghjul

9. Spænde- 
tunger

10. Knap til 
udløsning af 

spænde- 
tunger

11. Selespænde

13. Strop til  
stramning af 

sele

15. Pedal til 
bremsefra- 

kobling (grøn) 14. Bremse- 
pedal (rød)

12. Sele- 
udløser- 

knap

8. 
Skulderstropper

NÆSTE GENERATIONS BARNESÆDE
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32. Solskærmens 
plastikryg

4. Solskærm

33. Solskærmens
      baghæftestifter

34. Solskærmens 
beslag

39. Kroge



16. Hjul- 
udløsergreb

17. Sikkerheds- 
knap 18. Sele- 

holder

19. Åbninger til 
skulderstropper

8. Skulder- 
stropper

21. metal- 
plade

22. metal- 
stang

13. Strop til 
stramning af 

sele

24. Skulder- 
puder

9. Spænde- 
tunger

23. Hoved- 
støtte

27. 
Højdejusterings- 

pude

25. 
Hoftestropper

PRODUKTOVERSIGT
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35. Ringe

36. Plastiksidestifter
37. Selelederstifter

38. Nedre 
fæstestift

39. 
Kroge



4/ Anvendelses-
indstillinger.
4.1 Anvendelsesindstillinger og dereformål

Indstillingen På farten
Brug indstillingen På farten, når du 
forlader din bil og ønsker at gå rundt med 
dit barn. 

Indstillingen Manøvrering
Brug indstillingen Manøvrering, når du 
ønsker nem bevægelse af produktet, 
mens du går eller sidder ved siden af det.

Indstillingen Bilsæde
Brug altid Doona+ indstillingen Bilsæde, 
når du anvender barnesædet i en bil.
(Se kapitel 6 i denne brugervejledning 
for vejledning i, hvordan du monterer og 
afmonterer i en bil).

NÆSTE GENERATIONS BARNESÆDE
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4.2 Sådan indstiller du styrets position 
Styret (nr. 2) kan anvendes i tre positioner:

A. Tryk samtidigt på de to knapper til at dreje styret (nr. 5).

B. Træk styret (nr. 2) hen til ønskede position, mens knapperne til at 
dreje styret (nr. 5) holdes nede.

C. Sørg for, at styret ikke drejes længere end til den ønskede position 
(A, B eller C).

D. Slip knapperne til at dreje styret (nr. 5), og drej styret yderligere, indtil 
det klikker på plads i ønskede position og låses fast i begge sider. Du vil 
høre en "klik"-lyd.

11

2

1

AB

ANVENDELSESINDSTILLINGER
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Fra indstillingen Bilsæde til indstillingen På farten
A. Tryk samtidigt på de to knapper til at dreje styret (nr. 5), og drej styret 
(nr. 2) til toppositionen (B).

4.3. Sådan skifter du mellem forskellige  
indstillinger

B. Tag sikkerhedsselen af Doona+ barnesædet (Se kapitel 6 i denne 
brugervejledning for vejledning i, hvordan du monterer og afmonterer 
Doona+ barnesædet i et køretøj).

1

2

           

ADVARSEL!
Sørg for, at barnet ikke er i nærheden af 
produktet, når det foldes ud og ind, så du 
undgår at skade barnet.

Sørg for, at barnet enten er spændt fast 
med selen (arme og ben holdes væk fra 
bevægelige dele) eller befinder sig på afstand 
af produktet, når du folder Doona+ ind og ud.

ADVARSEL! 
Sørg for, at låsemekanismerne er aktiverede, 
inden brug.

NÆSTE GENERATIONS BARNESÆDE
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4.3. Sådan skifter du mellem forskellige  
indstillinger

22

11

D. Brug den anden hånd til at trykke den røde sikkerhedsknap 
(nr.17) i bund og presse hjuludløsergrebet (nr.16) ind for at udløse 
hjulmekanismen. Hjulene folder sig ud.

*I stedet for at følge trin c-d kan du også vælge at: tage Doona+ 
barnesædet ud af bilen og sætte det på jorden, trykke den røde 
sikkerhedsknap (nr. 17) i bund og presse hjuludløsergrebet (nr.16) ind 
for at udløse hjulmekanismen. Vælger du denne metode, skal du løfte 
Doona+ barnesædet op, mens du stadig presser for at folde hjulene 
ud.
E. Tryk samtidigt på de to knapper til at dreje styret (nr. 5), og drej det til 
positionen for På farten (A).

1

1

2

ANVENDELSESINDSTILLINGER
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C. Tag Doona+ barnesædet ud af bilen, og hold det med 
én hånd.



Fra indstillingen På farten til indstillingen Bilsæde
A. Tryk på knappen til forlængelse af styr (nr. 1), og skub styret (nr. 2) ned 
for at få det tilbage til korteste indstilling.

F. Tryk på knappen til forlængelse af styr (nr. 1), og træk styret hen mod 
dig for at forlænge det.

13
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B. Tryk samtidigt på de to knapper til at dreje styret (nr. 5), og drej styret 
(nr. 2) til toppositionen (B).

C. Træd på den røde bremsepedal (nr. 14) for at låse den. 
Du kan også anbringe din fod foran hjulet for at forhindre det i at 
bevæge sig.

1

2

1

14
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D. Hold Doona+ barnesædet ved styret med én hånd og tryk den røde 
sikkerhedsknap (nr. 17) ned med den anden, og tryk hjuludløsergrebet 
sammen (nr.16).

E. Støt Doona+ barnesædet på baghjulene (nr. 7), indtil de begynder at 
folde sig sammen, og sænk sædet ved presse hele vejen ned til jorden, 
indtil hjulene har foldet sig helt sammen og er låst på plads, alt imens du 
stadig trykker sammen på hjuludløsergrebet.

F. Løft Doona+ barnesædet ved styret (nr. 2), og anbring det i bilen.

1

NÆSTE GENERATIONS BARNESÆDE

15



G. Fastgør Doona+ barnesædet i bilen (Se kapitel 6 i denne 
brugervejledning for vejledning i, hvordan du monterer og afmonterer 
Doona+ barnesædet i et køretøj).

H. Tryk samtidigt på de to knapper til at dreje styret (nr. 5), og drej det 
til position A.

11

2

11

ANVENDELSESINDSTILLINGER
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Anvendelsen af pusletasker
Der kan tilkøbes to forskellige pusletasker til Doona+:

4.4. Indstillingen På farten

All-Day pusletaske Essentials pusletaske

Bagbremser 
Baghjulene har et bremsesystem, som gør dig i stand til at bruge 
én pedal til at styre begge baghjul. Tryk den røde bremsepedal 
(nr. 14) ved siden af højre hjul i bund for at aktivere bremserne. Tryk 
den grønne pedal til bremsefrakobling 

(nr. 15) ved siden af venstre hjul i bund 
for at frakoble bremserne. Bremserne skal 
altid være aktiveret, når barnet sættes i 
eller tages ud. Brug altid håndbremsen, 
når barnet sættes i eller tages ud, eller 
hvis køretøjet står stille bare et øjeblik! 
Kontroller altid, at bremsen er fuldt 
aktiveret.

15. Pedal 
til remse-
frakobling 

(grøn)

14. Bremse- 
pedal  
(rød)

17
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ADVARSEL!
Sørg for, at låsemekanismerne er aktiverede 
inden brug.



ADVARSEL! 
Al vægt, der hænges på styret, vil have 
indflydelse på Doona+ køretøjets stabilitet.

Vigtigt: Fjern alle tasker fra Doona+ køretøjet, 
inden du folder hjulene sammen og skifter til 
indstillingen Bilsæde.

ADVARSEL! 
Fyld højst 3 kg i All-Day pusletaske.

Fyld højst 1,5 kg i Essentials pusletaske. 

Overholder du ikke disse grænser, kan du 
bringe stabiliteten i ubalance, og du risikerer 
at vognen vælter. Du bør ikke anvende taske- 
og bæretilbehør, som ikke er godkendt af 
producenten.

18
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5/ Fastspænding af  
barnet i Doona+ 
barnesædet.

Overhold de forskrifter, der gælder for dit land.

på forsædet uden frontairbag ja

på midterbagsædet med trepunktssele ja

på sidevendte sæder nej

på et bagudvendt sæde nej

yderst på bagsædet ja

NÆSTE GENERATIONS BARNESÆDE
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ADVARSEL! 
Med henblik på at beskytte dit barn:
• Fastspænd altid barnet i Doona+ 
barnesædet ved hjælp af 
fastspændingssystemet.
• Som hovedregel: I bilen gælder, at jo tættere 
selen er på barnets krop, jo mere sikkert vil 
barnet være. Sørg for, at selen sidder stramt, 
når den anvendes i bilen.
• Kontroller, at selen sidder til og ikke er snoet.
• Vi anbefaler stærkt, at barnet aldrig 
efterlades i Doona+ barnesædet uden opsyn.
• Det er farligt at anvende Doona+ 
barnesædet på overflader, der er hævet fra 
jorden som f.eks. et bord. 

SÅDAN FASTSPÆNDER DU BARNET I ET DOONA+ BARNESÆDE
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ADVARSEL! 

• Sørg altid for, at stroppen tilstramning af sele
(nr. 13) ikke bliver fanget i bevægelige dele 
(f.eks. automatiske døre, elevatorer m. m.).

• Doona+ barnesædets metal- og plastikdele
kan blive meget varme i solen. ADVARSEL! 
Barnet kan få forbrændinger. Beskyt barnet og
Doona+ barnesædet mod skarpt solskin (f.eks. 
ved at lægge et tyndt klæde over sædet).

• Vi anbefaler, at barnet jævnligt tages ud af
sædet, så barnets rygrad aflastes, ved brug 
både i og uden for bilen. Bemærk venligst,
at vi anbefaler hyppige pauser under lange 
ture.

• Doona+ køretøjet må ikke erstatte en 
tremmeseng eller anden form for seng. Hvis 
barnet har brug for at sove, skal det anbringes i 
en egnet barnevogn, vugge eller seng.

• Dette produkt er ikke beregnet til længere
perioder med søvn.

• Hvis du anvender Donna+ i tilbagelænet 
stilling, så undgå at bruge Doona+, efter barnet 
har lært selv at sidde op.

NÆSTE GENERATIONS BARNESÆDE
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5.1. Indstil skulderstropperne  
(nr. 8) til dit barns højde

24. Skulder- 
puder

9. Spænde- 
tunger

23. Hoved- 
støtte

27. 
Højdejusterings- 

pude

25. Hoftestropper

9. Spænde- 
tunger

10. Knap til 
udløser af 
spænde- 

tunger

11. Selespænde

13. Strop til 
stramning 

af sele
15. Pedal  

til 
bremse- 

frakobling 
(grøn)

14. Bremse- 
pedal 
(rød)

12. Sele- 
udløser- 

knap

8. Skulder-
stropper

SÅDAN FASTSPÆNDER DU BARNET I ET DOONA+ BARNESÆDE
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ADVARSEL! 
Sørg for, at ingen stropper er snoede, og 
at skulderstropperne (nr. 8) er i de korrekte 
åbninger (nr. 19). Se på billedet herunder, 
hvordan de samles korrekt.

Første gang du bruger Doona+ barnesædet, og efterhånden som barnet 
vokser, skal du indstille skulderstropperne (nr. 8) til barnets højde efter 
følgende principper:

• Når skulderstropperne (nr. 8) er indstillet korrekt, 
sidder de i åbningerne til skulderstropper (nr.19), der er i 
skulderhøjde eller lige under. 
• Anbring barnet i Doona+ barnesædet, og find de 
åbninger (nr. 19), der passer til barnets højde. Tag derefter 
barnet ud af Doona+ barnesædet igen.

• Befri skulderstropperne (nr. 8) fra metalpladen (nr. 21) bag på Doona+ 
barnesædet.
• Sæt skulderstropperne (nr. 8) i de korrekte åbninger (nr. 19).
• Saml igen stropperne på metalpladen (nr. 21).

23
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ADVARSEL! 
Sørg for, at skulderstropperne (nr. 8) er samlet 
på metapladen (nr. 21), så de alle befinder sig 
imellem metalstangen (nr. 22) og sædet. Ingen 
dele må gå ud over metalstangen (nr. 22). Se 
på billedet herunder, hvordan de samles korrekt.

ADVARSEL! 
Sørg for, at skulderstropperne (nr. 8) er samlet 
korrekt på metalpladen (nr. 21). Se på billedet 
herunder, hvordan de samles korrekt.

24
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5.2. Indstil styret (nr. 2)
Drej styret til position C

5.3. Løsn skulderstropperne (nr. 8)
Tryk på seleudløserknappen (nr. 12), og træk samtidig begge 
skulderstropper (nr. 8) hen mod dig selv. For meget små børn se trin 5.4 
og 5.5 herefter.

22

11
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5.4. Indstil højdejusteringspuden (nr. 27)
Anbring højdejusteringspuden (nr. 27) på sædets laveste del. 
Skulderstropperne (nr. 8) skal sidde i de åbninger til skulderstropper 
(nr.19), der er i skulderhøjde eller lige under. Hvis skulderstropperne kan 
føres igennem åbningerne i skulderhøjde eller lige under uden at bruge 
højdejusteringspuden, kan puden fjernes.

Højdejusteringspuden er kun beregnet til nyfødte.

Fjern højdejusteringspuden, når dit barns skuldre er over 
de nederste åbninger til skulderstropper, når han/hun 
sidder i barnesædet uden højdejusteringspuden.

Bliv ved med at bruge hovedstøtten, også efter du har fjernet 
højdejusteringspuden, så længe du bærer barnet i barnesædet.

5.5. Hovedstøtte (nr. 23)
• Sørg for, at stropperne til hovedstøtten er fastgjort bag på 
højdejusteringspuden (nr. 27).
• Hovedstøtten (nr. 23) skal indstilles, så skulderstropperne (nr. 8) har 
samme højde som dit barns skuldre eller en anelse under.

26
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5.6. Fastspænd barnet med 
selen

klik!

27
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• Løsn skulderstropperne (se kapitel 5.3)
• Frigør spændetungerne (nr. 9) fra selespændet (nr. 11) ved at trykke  
på knappen til udløsning af spændetunger (nr. 10).
Anbring barnet i Doona+ barnesædet.
• Før skulderstropperne (nr. 8) ned over barnets skuldre.

24. Skulder- 
puder

9. Spænde- 
tunger

23. Hoved- 
støtte

27. 
Højdejusterings- 

pude

25. Hoftestropper

9. Spænde- 
tunger

10. Knap til 
udløser af 
spænde- 

tunger

11. Selespænde

13. Strop til 
stramning 

af sele

15. Pedal til 
bremse- 

frakobling 
(grøn) 14. Bremse- 

pedal 
(rød)

12. Sele- 
udløser- 

knap

8. 
Skulderstropper

28
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5.7. Stram selerne
Træk i stroppen til stramning af sele (nr. 13), indtil selen ligger fladt og har 
kontakt til barnets krop.

• Saml de to spændetunger (nr. 9) og klik tungerne (nr. 9) på plads i 
selespændet (nr. 11) med et hørbart KLIK!
• Sørg for, at hovedstøtten (nr. 23) er anbragt korrekt.
• Stram stropperne, indtil de er i kontakt med barnets krop. (se næste 
kapitel, 5.7) 

ADVARSEL! 
Du må ikke sno eller bytte om på skulder-
stropperne (nr. 8).

ADVARSEL! 
Hoftestropperne (nr. 25) skal ligge så lavt som 
muligt hen over barnets hofter.
• Vi anbefaler, at du kun bruger skulder-
stropperne sammen med skulderpuderne.

NÆSTE GENERATIONS BARNESÆDE
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5.8. Tjekliste, der skal sikre, at dit 
barn er spændt ordentlig fast

KONTROLLER FØLGENDE FOR DIT BARNS 
SIKKERHED
• Doona+ barnesædets skulderstropper (nr. 8) 
er tæt på kroppen uden at føles kvælende for 
barnet.
• Skulderstropperne (nr. 8) er indstillet korrekt og 
ikke snoede.
• Spændetungerne (nr. 9) er klikket korrekt på 
plads i selespændet (nr. 11).

ADVARSEL!
Der må ikke være mere end en fingers tykkelse 
imellem skulderstrop og barnets skulder.

30
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6/ Sådan anvender 
du Doona+ barne-
sædet i en bil. 
Gennemgå vejledningen for brugen af fastspændingssystemer til børn i 
bilens håndbog. 

NÆSTE GENERATIONS BARNESÆDE
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ADVARSEL! 
Hvis en airbag rammer Doona+ barnesædet, 
kan det forårsage alvorlige skade på barnet og i 
værste fald med døden til følge.

ADVARSEL!
I bilulykker forekommer der voldsomme kraftstød. 
Du må derfor aldrig sidde med barnet på skødet 
og tro, du kan holde det fast, heller ikke med 
hjælp fra bilens sikkerhedssele.

Fastspænd barnet i Doona+ barnesædet på alle 
ture! 
Fastspænd altid Doona+ barnesædet til 
bilsædet i bagudvendt retning.



Doona+ barnesædet er godkendt til brug sammen med bilens 
trepunktssele (universel)
Denne brugervejledning indeholder kun detaljerede anvisninger til 
montering uden en base.
*Se brugervejledningen, der følger med basen, du har købt, for 
detaljerede anvisninger til brugen med en base.

Doona+ barnesædets fastspænding i køretøjet ved hjælp 
af en base er baseret på en semi-universal godkendelse. 
Sædet må kun anvendes med base i de køretøjer, der er 
angivet på listen over godkendte biltyper. Listen finder du 
sammen med basen, hvis du vælger at købe denne. Listen 
opdateres hele tiden. 

Seneste udgivelse kan findes på www.doona.com

Må IKKE bruges på et passagersæde med 
frontairbag!
Se vejledningen i bilens håndbog for sæder med 
airbags i siden.

ADVARSEL! 
Vi anbefaler, at alle Doona+ barnesædets 
plastikdele og andre hårde dele anbringes og 
monteres, så de ikke er tilbøjelige til, ved normal 
brug af køretøjet, at blive fanget af et sæde i 
bevægelse eller i bildøren.

SÅDAN ANVENDER DU DOONA+ BARNESÆDET I ET KØRETØJ
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Følg denne vejledning, når du bruger Doona+ barnesædet:

Montering sammen med køretøjets trepunktssele (universal)

modsat køreretningen ja

i køreretningen nej

med trepunktssele ja

med topunktssele nej

Skal altid anvendes sammen med en godkendt 
trepunktssele.
Bilselen skal være godkendt ifølge ECE R 16 eller 
en tilsvarende standard (se testmærkat på selen 
med et “E” eller et “e” inde i en cirkel).

ADVARSEL! 
Brugen af en topunktssele øger væsentligt 
risikoen for skade på dit barn i tilfælde af en 
ulykke.
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Med henblik på beskyttelse af alle bilens 
passagerer
Personer og genstande, der ikke er fastspændt, 
kan i tilfælde af nødstop eller ulykker forårsage 
skade på andre bilpassagerer. Kontroller altid, 
at...
• bagsædernes ryg er låst fast (dvs. at et 
bagsæde, der kan lægges ned, er låst).
• alle tunge eller skarpe genstande i bilen (f.eks. 
i bagvinduet) er spændt fast.
• alle personer i bilen har spændt deres 
sikkerhedssele.
• Doona+ bilsædet altid er fastspændt, når det 
befinder sig i bilen, selv hvis der ikke er noget 
barn i det.

Efterlad ikke dit barn i Doona+ barnesædet i 
bilen uden opsyn. 

Sådan beskytter du bilen
 Visse sædebetræk (f.eks. velour, læder m.m.) kan få slidmærker fra 
barnesædet. Det kan du undgå ved at anbringe et sædebetræk 
under Doona+ bilsædet.
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6.1. Sådan spænder du Doona+ 
barnesædet fast i din bil

Brug bilens trepunktsele til at spænde Doona+ barnesædet fast på 
følgende måde:

1.

4.

8.

2. 3.

7.

6.5.
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TRIN 1: Anbring Doona+ barnesædet i bagudvendt retning på 
bilsædet (barnet kigger bagud). 

Bemærk: Vi anbefaler, at du ikke monterer Doona+ barnesædet 
på bilens forsæde, selvom det er en mulighed. Vælger du alligevel 
at montere Doona+ barnesædet foran, skal du køre forsædet helt 
tilbage, inden du fortsætter til næste trin. 
Når du er færdig med monteringen i overensstemmelse med 
nedenstående instruktioner, kører du sædet frem igen.

TRIN 2: Sørg for, at styret (nr. 2) er i oprejst position (B).

TRIN 3: Klik bilsædets selespændetunge (nr. 30) fast i bilsædespændet 
(nr. 31). 

TRIN 4: Anbring sikkerhedsselens hoftesele (nr. 29) i de blå seleledere 
(nr. 3) på begge sider af Doona+ barnesædet.

28. Diagonal 
sele

29. Hoftesele

30. 
Sikkerhedsselens
spændetunge

31. Bilsæde- 
spænde

ADVARSEL! 
Sno ikke selen.
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ADVARSEL! 
Sno ikke selen.

ADVARSEL!
Bilsædespændet (nr. 31) må ikke anbringes i 
den blå seleleder (nr. 3) eller nå så langt frem, 
at det ligger foran (i køreretningen) den blå 
deleleder (nr. 3).
Bemærk: Er det tilfældet, så vælg et andet 
sæde. Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål 
til monteringen.

TRIN 6: Træk sikkerhedsselens diagonale sele (nr. 28) om bag Doona+ 
barnesædets hovedende. 

TRIN 7: Anbring sikkerhedsselens diagonale sele (nr. 28) imellem den blå 
seleholder (nr. 18) og Doona+ barnesædet.  

ADVARSEL! 
Brug ikke andre belastningsbærende 
kontaktpunkter end dem, som er beskrevet 
ovenfor og markeret på Doona+ barnesædet.

Stram sikkerhedsselens diagonale sele (nr. 28).

TRIN 8: Drej styret (nr. 2) til bilsædeposition A (se kapitel 4.2 for vejledning 
i, hvordan du indstiller styret).

TRIN 5: Stram sikkerhedsselens hoftesele (nr. 29) ved at trække i den 
diagonale strop (nr. 28).
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 Kontroller følgende for dit barns sikkerhed:
• At Doona+ barnesædet er monteret modsat 
køreretningen.
• At Doona+ barnesædet kun er monteret på 
forsædet, hvis der ikke er nogen frontairbags, 
eller hvis airbaggen er deaktiveret.
• At Doona+ barnesædet er fastspændt ved 
hjælp af en trepunktssele.
•At sikkerhedsselens hoftesele (nr. 29) er kørt 
igennem begge blå seleledere (nr. 3) på 
Doona+ barnesædet.
• At sikkerhedsselens diagonale sele (nr. 28) er 
kørt ind imellem den blå seleholder (nr. 18) og 
Doona+ barnesædet.
• At bilsædespændet (nr. 31) ikke er anbragt 
i den blå seleleder (nr. 3) eller før den blå 
seleleder (nr. 3).
•  At sikkerhedsselen er stram og ikke snoet.

6.2. Tjekliste, der skal sikre, at dit Doona+ 
barnesæde er korrekt monteret  
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6.3. Sådan afmonterer du Doona+ 
barnesædet i et køretøj

TRIN 1: Drej styret (nr. 2) til bilsædeposition B (se kapitel 4.2 for 
vejledning i, hvordan du indstiller styret).
TRIN 2: Åbn bilsædespændet (nr. 31).
TRIN 3: Hægt sikkerhedsselens diagonale sele (nr. 28) af den blå 
seleholder (nr. 18).
TRIN 4: Tag sikkerhedsselens hoftesele (nr. 29) ud af den blå seleleder 
(nr. 3).

1.

4.

2. 3.
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7/ Vedligeholdelses 
vejledning. 

Sådan bibeholder du den beskyttende effekt
•I bilulykker med en sammenstødshastighed 
på over 10 km/t. kan Doona+ barnesædet 
få skader, som ikke nødvendigvis kan ses. I 
sådanne tilfælde skal barnesædet udskiftes. 
Følg retningslinjerne for bortskaffelse.

• Kontroller jævnligt alle vigtige dele for skader. 
Kontroller, at alle mekaniske dele fungerer 
korrekt.

• Sørg for, at Doona+ barnesædet ikke kommer 
i klemme i bildøre, sædeskinner m.m. for at 
forhindre skade eller brud.

• I tilfælde af at Doona+ barnesædet 
beskadiges (f.eks. hvis det tabes), skal det 
undersøges grundigt.

• Doona+ barnesædet må ikke anvendes uden 
sædebetrækket.

• Brug aldrig reservedele og tilbehør, der 
ikke leveres med produktet. Erstat kun 
sædebetrækket med andre originale Doona+ 
sædebetræk, da betrækket udgør en integreret 
del af fastspændingsfunktionen.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
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1 ) SKYL KUN MED VARMT VAND KUN. For at lette rengøring; Fjern 
tungerne fra spændet.Lad skridteremmen forblive i babysædet. Dyp 
spændet gentagne gange i en kop varmt vand, maksimum 60 grader, 
for at vaske snavs væk. Gentag indtil snavset frigøres helt.
2 ) BRUG IKKE RENGØRINGSMIDLER , RENSEMIDLER ELLER 
OPLØSNINGSMIDLER. Disse stoffer kan påvirke ydeevnen af spændet 
og kan resultere i personskade eller død.
 3 ) BRUG ALDRIG VÆRKTØJER VED RENGØRING AF SPÆNDE ELLER VARM 
LUFT TIL AT TØRRE DET. Enhver resulterende skade på spænde kan 
forringe ydeevnen, der kan føre til personskade eller dødsfald.
 4 ) BRUG ALDRIG SMØREMIDLER PÅ SPÆNDET. Skader på spændet kan 
forekomme, resulterende i forringet ydelse, der kan føre til personskade 
eller død.”

7.2. Rengøring 
Brug altid kun originale Doona+ barnesædebetræk, da betrækket 
udgør en integreret del af Doona+ barnesædesystemet. Når du 
bruger originale betræk, hjælper du med at vedligeholde et sikkert og 
funktionelt system.

Doona+ barnesædet må ikke anvendes 
uden betrækket.

• Betrækket kan tages af og vaskes med et mildt vaskemiddel. 
Følg nedenstående vaskeanvisninger for at undgå at ødelægge 
betrækket: Maskinvask, kold: Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; 
Skal hænges til tørre; Må ikke vrides; Må ikke stryges; Må ikke renses.

ADVARSEL! 
Brug kun følgende rengørings procedure .
Afvigelser fra denne procedure kan resultere i 
personskade eller død.

7.1. Vedligeholdelse af selespændet
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ADVARSEL! 
Fjern aldrig spændetungerne (nr. 9) fra 
stropperne.

7.3 Afmontering af solskærm
TRIN 1: Tag de 3 baghæftestifter ud (nr. 33) bag på solskærmen (nr. 4). 

Se denne video for vejledning i, hvordan du 
fjerner og sætter betrækket på igen:

TRIN 2: Tag solskærmens ryg (nr. 32) 
ud af solskærmens beslag (nr. 34).

www.simpleparenting.co/accessories/fabric-set

TRIN 3: Fjern betrækket fra ryggen.

 Se vaskeanvisningen på betrækkets mærkat. Samme 
vaskeanvisninger gælder ved vask af solskærmens betræk.
• Plastikdelene kan rengøres med sæbe og vand. Du må ikke 
anvende skrappe rengøringsmidler (såsom opløsningsmidler).
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7.4 Aftagning af betræk
TRIN 1: Løsn skulderstropperne (nr. 8) helt.

TRIN 2: Spænd selespændet op (nr. 11). 

TRIN 3: Fjern skulderstropperne (nr. 8) fra metalpladen (nr. 21) bag på 
barnesædet.
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TRIN 4: Træk skulderstropperne (nr. 8) ud foran, og tag skulderpuderne  
(nr. 24) af dem.

TRIN 5: Hægt sædebetrækket af de 4 kroge (nr. 39) bag barnesædets 
hoveddel.

TRIN 6: Tryk sidestifterne (nr. 36) ud på begge sider af betrækket.
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TRIN 7: Træk betrækket af rundt om selelederen (nr. 3).

TRIN 8: Tryk selelederstifterne (nr. 37) og betrækkets nedre fæstestift  
(nr. 38) ud.

TRIN 9:  Træk betrækket op rundt om seleudløserknappen (nr. 12) og 
selespændet (nr. 11) for at fjerne betrækket helt.
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7.5 Genmontering af sædebetræk

ADVARSEL!
Sørg for, at ingen stropper er snoede, og 
at skulderstropperne (nr. 8) er i de korrekte 
åbninger til skulderstropper (nr. 19). Se på 
billedet herunder, hvordan de samles korrekt.

ADVARSEL!
Sørg for, at skulderstropperne (nr. 8) er samlet 
korrekt på metalpladen (nr. 21). Se på billedet 
herunder, hvordan de samles korrekt.

ADVARSEL!
Sørg for, at skulderstropperne (nr. 8) er samlet 
på metapladen (nr. 21), så de alle befinder sig 
imellem metalstangen (nr. 22) og sædet. Ingen 
dele må gå ud over metalstangen (nr. 22). 
Se på billedet herunder, hvordan de samles 
korrekt.
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TRIN 1: Før skulderstropperne (nr. 8) ind igennem åbningerne i betrækkets 
siddefelt.

TRIN 2: Før selespændet (nr. 11) ind igennem den dertil beregnede 
åbning i betrækket, og træk det ud på den anden side.

a. b.
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TRIN 3: Tilpas betrækket rundt om seleudløserknappen (nr. 12). 

TRIN 4: Tryk nedre fæstestift (nr. 38) ind i bunden af barnesædet.

TRIN 5: Tryk selelederstifterne (nr. 37) i på begge sider.
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NÆSTE GENERATIONS BARNESÆDE

TRIN 6: Buk betrækket omkring den nederste del af barnesædet. 

TRIN 7: Stop betrækket ind rundt om selelederne (nr. 3) på begge sider. 

b.a.

c. d.



50

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

TRIN 8: Tryk sidestifterne (nr. 36) i på begge sider af barnesædet. 

TRIN 9: Før de 4 ringe (nr. 35), du finder på betrækkets hoveddel ind 
igennem åbningerne i den øverste del af barnesædet, og hægt dem på 
krogene (nr. 39).

a. b.
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TRIN 10: Før skulderstropperne (nr. 8) ind igennem de passende åbninger 
til skulderstropper (nr. 19).
VIGTIGT! Skulderstropperne skal sidde i samme højde som barnets skuldre 
eller lige under.

TRIN 11: Saml skulderstropperne på metalpladen (nr. 21) bag på 
barnesædet. 
VIGTIGT! Sørg for, at stropperne ikke er snoede.
VIGTIGT! Skulderstropperne, der er samlet på metalpladen, SKAL føres ind 
IMELLEM metalstangen og barnesædet.
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7.6 Genmontering af solskærm

TRIN 1: Genmonter betrækket på solskærmens ryg (nr. 32). 

a.

c.

b.



TRIN 2: Klik solskærmens ryg (nr. 32) på plads i solskærmens beslag (nr. 34).

TRIN 3: Tag de 3 baghæftestifter ud (nr. 33) bag på solskærmen (nr. 4).
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8/ Montering i
fly.
1/ Vejledning

Simple Parenting anbefaler stærkt, at børn på op til 13 kg bruger et 
certificeret barnesæde med sele eller en anden enhed, som er godkendt 
til flytransport. Doona™ barnesæde (gruppe 0+) kan også anvendes i fly 
for at sikre barnets sikkerhed på fly. Monteringen af Doona™ barnesædet 
i et fly foregår på samme måde som monteringen i bil uden base, men 
med sikkerhedssele/hoftesele.

2/ Certificering

Doona™ barnesædet er godkendt til brug i fly af globale 
luftfartseksperter fra TUV Rheinland. 
TUV Rheinland opfylder gældende standarder, mål og funktionskrav fra 
nationale og internationale reguleringsfællesskaber og internationale 
luftfartsmyndigheder.

MONTERING I FLY
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Læs følgende vejledning for monteringen af et Doona™ barnesæde i 
et fly grundigt igennem, før du anvender sædet i et fly. Forkert brug kan 
have fatale konsekvenser for dit barn.

Før du ankommer til flyet med et Doona™ barnesæde, skal 
du kontakte luftfartsselskabet angående anvendelighed 
og transportforhold, eller du kan besøge www.TUV.com for 
yderligere oplysninger.

Doona™ barnesædet er kun godkendt til brug i fly med en to-
punktssele.

Barnesædet må kun monteres på de sæder i flyet, som er 
godkendt af flyselskabet.

Må kun bruges på fremadvendte sæder.

Der må kun anvendes bagudvendt montering, når Doona™ 
barnesædet monteres.

3/ Vejledning i generel sikkerhed

Barnesædet må ikke monteres inden for virkefeltet af en airbag.

Anvend ikke dette fastspændingssæde, hvis der ikke er 
mulighed for korrekt montering.

Doona™ barnesædet skal altid være spændt fast med sik-
kerhedsselen, også når beskeden "Spænd sikkerhedsselen" ikke 
vises. Et barnesæde, der ikke er spændt fast, kan skade passa-
gerer i tilfælde af en ulykke, turbulens eller en nødlanding. 

Indstil barnesædet til barnets størrelse i overensstemmelse med 
anbefalingerne i brugervejledningen, der følger med
barnesædet.

NÆSTE GENERATIONS BARNESÆDE
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5/ Demontering af barnesædet
Spænd hofteselen op i overensstemmelse med flyselskabets 
instruktioner.

ADVARSEL! Du må IKKE anvende en base 
ved montering i fly. Det er kun sædet, der er 
certificeret til brug i fly. Barnesædet er ikke 
kompatibelt med oppustelige sikkerhedsseler.

4/ Montering
A. Anbring Doona™ barnesædet på sædet i flyet i bagudvendt retning.

B. Det kan lette monteringen af Doona+ barnesædet, hvis du tager 
armlænene op.

C. Før begge ender af hofteselen ind igennem Doona™ barnesædets 
seleledere.

D. Sørg for, at selerne ikke er snoede!

F. Spænd nu selespændet (illustration nr. 1), og stram selen  
(illustration nr. 2).

MONTERING I FLY

1. 2.
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9/ To års garanti. 
Vi garanterer, at Doona+ barnesædet er fremstillet i overensstemmelse 
med de europæiske sikkerhedsstandarder og bestemmelser, 
og at det lever op til de højeste kvalitetsstandarder.
Doona+ barnesæde kommer med en to års garanti, der dækker 
materiale- og fabrikationsfejl.
Garantien er gældende fra købsdagen. 

Som bevis på købet vil vi bede dig om at udfylde garantibeviset og 
opbevare det sammen med din kvittering i hele garantiperioden.
I tilfælde af reklamation i garantiperioden skal du aflevere 
garantibeviset sammen med produktet til din lokale forhandler.
Registrer også gerne dit Doona+ barnesæde online på: 
www.doona.com
Garantien dækker Doona+ barnesæder, der er håndteret korrekt og 
returneret til os i ren tilstand.

Garantien dækker ikke i følgende tilfælde:
• Naturligt forekommende tegn på slid og skader som følge af 
overdreven belastning.
• Skader, der er opstået som et resultat af uhensigtsmæssig eller forkert 
brug.
Hvis produktet er blevet brugt til andre formål end dem, der er angivet 
i brugermanualen.

I tilfælde af reklamation i garantiperioden skal du kontakte os direkte 
på info@doona.com

57



10/ Garantibevis.
Garantibevis:

Navn:
Adresse:
Postnummer:
By:
Telefonnummer (inkl. områdenummer):
E-mailadresse:
Doona+ barnesædets serienummer:
Forhandler:
Betrækfarve (design):
Tilbehør:

GARANTIBEVIS
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