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Opptil 13 kg
Språk: Norsk 

Viktig: Ta vare på bruksanvis-
ningen for fremtidig referanse.
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Gratulerer med valget av Simple Parentings Doona+ som sikkerhets- og 
transportløsning til barnet ditt.
For å beskytte barnet på riktig måte må du alltid bruke og montere 
Doona+-babystolen i henhold til denne bruksanvisningen.
Viktig: Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.  
Les anvisningene nøye. Hvis du ikke følger dem, kan det gå ut over bar-
nets sikkerhet. Oppbevar alltid bruksanvisningen i rommet på babystolen.

Hvis du har flere spørsmål om hvordan stolen brukes, er du velkommen til 
å kontakte oss på:

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

Du kan også kontakte din lokale forhandler på:
 
Amvina AB
E-post: info@amvina.se
Nettsted: www.amvina.se
Telefon til kundeservice: +46 (0)8 732 88 50
E-postadresse til kundeservice: kundtjanst@amvina.se

Gratulerer!



1/ Viktig informasjon 
/ advarsler.

ADVARSEL! Med tanke på barnets sikkerhet 
er denne Doona+-babystolen ikke egnet til 
følgende:
• som erstatning for en babyseng eller vugge 
– bærebager, sportsvogner og triller skal bare 
brukes til å transportere barn
• til transport av flere enn ett barn
• til kommersiell bruk

ADVARSEL!
Ved en bilulykke vil stolen bli utsatt for kraftige 
belastninger. Hvis du er innblandet i en bilulykke, 
anbefaler vi at du bytter ut stolen.

ADVARSEL! 
Doona+-babystolen må ikke modifiseres eller 
tilføyes noe.

VIKTIG INFORMASJON / ADVARSLER
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ADVARSEL! 
All bagasje og andre gjenstander som kan 
forårsake skader ved en eventuell kollisjon, skal 
være tilstrekkelig sikret.

ADVARSEL! 
Dette produktet er ikke egnet til løping eller 
rulleskøytegåing.

ADVARSEL! 
Ikke la barnet leke med dette produktet.

ADVARSEL! 
Sett alltid på håndbrekket når du skal sette 
barnet ned i og ta det ut av Doona+-
babystolen, eller når bilen står stille.

ADVARSEL! 
La aldri barnet være uten tilsyn.

ADVARSEL! 
Ikke bruk dette produktet hvis noen av 
komponentene er ødelagte eller mangler.

NESTE GENERASJONS BABYSTOL
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EGNETHET
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2/ Egnethet.
Doona+-babystolen skal bare brukes bakovervendt.
Gruppe: 0+
Vekt: Opptil 13 kg
Denne Doona+-babystolen er beregnet på barn fra de er nyfødt og 
opptil 13 kg.

Sikkerhetsinformasjon:

ADVARSEL! IKKE bruk Doona+-babystolen hvis 
noe av det følgende gjelder: 
                 • barnet veier mer enn 13 kg

• toppen av hodet er mindre enn 
2,5 cm fra toppen av skallet på 
Doona+-babystolen (se figur til 
venstre). 

• selestroppene går gjennom spor som 
er høyere enn barnets skulderhøyde
(se figur til venstre).

minimum 
2,5 cm

Sertifisering – godkjenningsmerke



3/ Produktoversikt.
1. knapp 

for å 
forlenge 

håndtaket

2. håndtak

3. belteskinner
4. solskjerm

5. knapper 
for å justere 
håndtaket

6.  
forhjul

7.  
bakhjul

9. tunger 
på spennen

10. knapp 
for å løsne 
tungene

11. spenne på 
selen

13. stropp for å 
stramme 

selen

15. pedal for å 
løsne bremsene 

(grønn)
14. pedal 
for å låse 
bremsene 

(rød)

12. knapp 
for å løsne 

selen

8.  
skulderstropper

NESTE GENERASJONS BABYSTOL
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32. solskjermbøyle i plast

4. solskjerm

33. bakre solskjermstifter

34. solskjermhenglser39. kroker



16. spak 
for å løsne 

hjulene

17. sikkerhets- 
knapp 18. belte- 

holder
19. spor 

til skulder-
stroppene

8. skulder- 
stropper

21. metall- 
plate

22. metall- 
stang

13. stropp for å 
stramme 

selen

24. skulder- 
puter

9. tunger 
på spennen

23. hode- 
støtte

27. høyde-
justerings- 

pute

25. hofte-
stropper

PRODUKTOVERSIKT
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35. ringer

36. sidestifter i plast
37. belteskinnestifter

38. nedre stift

39. 
kroker



4/ Bruksmoduser.
4.1 Bruksmoduser og deres formål

Trillemodus
Bruk trillemodusen når du forlater bilen og 
skal gå rundt med barnet. 

Dramodus
Bruk dramodusen når du går eller sitter 
ved siden av produktet og vil at det skal 
være enkelt å manøvrere.

Babystolmodus
I bil skal stolen alltid brukes i Doona+-
babystolmodus.
(Kapittel 6 inneholder anvisninger om 
hvordan du fester og løsner stolen i bilen.)

NESTE GENERASJONS BABYSTOL
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4.2 Justere vinkelen på 
håndtaket 
Du kan sette håndtaket (nr. 2) i tre posisjoner:

A. Trykk inn knappene for å justere håndtaket (nr. 5) på begge sider 
samtidig.

B. Når knappene (nr. 5) er trykket inn, begynner du å bevege 
håndtaket (nr. 2) mot ønsket posisjon.

C. Pass på at håndtaket ikke går lenger enn til ønsket posisjon (A, B 
eller C).

D. Slipp knappene (nr. 5), og beveg håndtaket enda lenger til det er 
festet i ønsket posisjonen på begge sider og låst på plass. Du skal høre 
en klikkelyd.

11

2

1

AB

BRUKSMODUSER
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Fra bilsetemodus til trillemodus
A. Trykk inn knappene for å justere håndtaket (nr. 5) på begge sider 
samtidig, og beveg håndtaket (nr. 2) til øverste posisjon (B).

4.3. Bytte mellom bruksmoduser

B. Løsne Doona+-babystolen fra bilbeltet (se kapittel 6 for anvisninger om 
hvordan du fester og løsner Doona+-babystolen i bilen).

ADVARSEL!
For å unngå skade må du holde barnet på 
avstand når du slår opp og legger sammen 
dette produktet.
Når du slår opp og legger sammen Doona+, 
må du passe på at barnet enten er fastspent 
med selen (slik at armer og bein ikke kommer 
i kontakt med bevegelige deler), eller at det 
holdes på avstand dersom det ikke sitter i 
stolen.

ADVARSEL! 
Pass på at alle låseenhetene er sikret før bruk.

NESTE GENERASJONS BABYSTOL
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D. Bruk den andre hånden til å skyve inn den røde sikkerhetsknappen 
(nr. 17), og klem inn spaken for å løsne hjulene (nr. 16), slik at 
hjulmekanismen utløses. Hjulene slås ut.

*Alternativ til trinn c–d: Ta Doona+-babystolen ut av bilen, og sett den 
på bakken. Trykk deretter inn den røde sikkerhetsknappen (nr. 17), 
og klem inn spaken for å løsne hjulene (nr. 16), slik at hjulmekanismen 
utløses. Hvis du velger dette alternativet, må du løfte Doona+-
babystolen opp samtidig som du klemmer inn spaken for at hjulene skal 
slå seg ut.
E. Trykk inn knappene for å justere håndtaket (nr. 5) på begge sider 
samtidig, og beveg det til på-farten-posisjonen (A).

1

1

2

BRUKSMODUSER
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C. Løft Doona+-babystolen ut av bilen, og hold den deretter med 
én hånd.



Fra trillemodus til babystolmodus
A. Trykk inn knappen for å forlenge håndtaket (nr. 1), og skyv ned 
håndtaket (nr. 2) for å gjøre det kortest mulig.

F. Trykk inn knappen for å forlenge håndtaket (nr. 1), og dra håndtaket 
mot deg for å forlenge det.

13
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B. Trykk inn knappene for å justere håndtaket (nr. 5) på begge sider 
samtidig, og beveg håndtaket (nr. 2) til øverste posisjon (B).

C. Trå på den røde bremsepedalen (nr. 14) for å låse bremsene. 
Alternativt kan du plassere foten foran hjulet for å hindre at det beveger 
seg.

1

2

1

14
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D. Hold Doona+-babystolen i håndtaket med én hånd, skyv inn den røde 
sikkerhetsknappen (nr. 17) med den andre hånden og klem inn spaken 
for å løsne hjulene (nr. 16).

E. Mens du klemmer inn spaken, skyver du Doona+-babystolen mot 
bakhjulene (nr. 7) til de begynner å slå seg sammen, og deretter skyver 
du stolen helt ned til bakken, til hjulene har slått seg helt sammen og er 
låst på plass.

F. Løft Doona+-babystolen etter håndtaket (nr. 2), og sett den inn i bilen.

1

NESTE GENERASJONS BABYSTOL
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G. Fest Doona+-babystolen i bilen (se kapittel 6 for anvisninger om 
hvordan du fester og løsner Doona+-babystolen i bilen).

H. Trykk inn knappene for å justere håndtaket (nr. 5) på begge sider 
samtidig, og beveg det til posisjon A.

11

2

11

BRUKSMODUSER
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Bruk av bæretilbehør
To typer bæretilbehør kan kjøpes sammen med Doona+:

4.4. Trillemodus

All-Day Stelleveske Essentials Stelleveske

Bakbremser 
Bakhjulene er utstyrt med et bremsesystem som lar deg kontrollere 
begge bakhjulene med bare én pedal. Når du skal sette på 
bremsene, trykker du ned den røde bremsepedalen (nr. 14) ved 
siden av det høyre hjulet. Du tar av bremsene ved å trykke ned 
den grønne bremsepedalen 

(nr. 15) ved siden av det venstre hjulet. 
Bremsene skal alltid være på når du setter 
barnet ned i eller tar det ut av stolen. 
Sett alltid på håndbrekket når du skal 
ta barnet inn og ut av stolen, eller når 
bilen står stille, selv om det bare er et par 
øyeblikk! Kontroller alltid at bremsene er 
helt på.

15. pedal 
for å løsne 
bremsene 

(grønn)

14. pedal 
for å låse 
bremsene 

(rød)

17
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ADVARSEL!
Pass på at alle låseenhetene er sikret før bruk.



ADVARSEL! 
All last som er festet til håndtaket, påvirker 
stabiliteten til Doona+-trillen.

Viktig merknad: Du må fjerne alle vesker fra 
Doona+-trillen før du slår sammen hjulene og 
bytter til babystolmodus.

ADVARSEL! 
Ikke pakk All-Day stellevesken tyngre enn 3 kg.

Ikke pakk Essentials stellevesken tyngre enn 1,5 
kg. 

Hvis disse grensene overskrides, svekkes trillens 
stabilitet og den kan velte. Bæretilbehør som 
ikke er godkjent av produsenten, må ikke brukes.

18
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5/ Feste barnet 
i Doona+- 
babystolen.

Følg bestemmelsene som gjelder i landet der du bor.

i fremre passasjersete uten kollisjonspute foran ja

i midtre baksete med trepunktsbelte ja

i sidevendte seter nei

i et bakovervendt sete nei

i ytre baksete ja

NESTE GENERASJONS BABYSTOL
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ADVARSEL! 
Av hensyn til barnets sikkerhet:
• Sikre alltid barnet i Doona+-babystolen med 
bilbeltesystemet i bilen.
• Som en generell regel: Når stolen brukes 
i bilen, vil barnet være sikrere desto tettere 
beltet sitter over barnets kropp. Pass på at 
beltet sitter tett når stolen brukes i bilen.
• Pass på at beltet er stramt og ikke vridd.
• Barn bør ikke etterlates i Doona+-babystolen 
uten tilsyn.
• Det er farlig å bruke denne Doona+-
babystolen på en forhøyet overflate, f.eks. på 
et bord. 

FESTE BARNET I DOONA+-BABYSTOLEN
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ADVARSEL! 
• La aldri stroppen for å stramme selen
(nr. 13) henge fast i bevegelige deler (f.eks.
automatiske dører og heiser). 

• Metall- og plastdelene på Doona+-babystolen
kan bli varme i solen. WARNING! Barnet kan 
brenne seg. Beskytt barnet og Doona+-
babystolen mot sterkt sollys (f.eks. ved å legge 
et lyst tøystykke over setet).

• Det anbefales å ta barnet ut av stolen for å 
avlaste barnets rygg, både inni og utenfor bilen. 
Vær også oppmerksom på anbefalingen om å 
ta hyppige pauser på lange reiser.

• Doona+-babystolen erstatter ikke en baby- 
eller barneseng. Skulle barnet ha behov for å 
sove, bør det legges i en egnet barnevogn, 
baby- eller eller barneseng.

• Dette produktet er ikke beregnet til langvarige
perioder med søvn.

• Doona+ må ikke brukes som vippestol når 
barnet kan sitte uten hjelp.

NESTE GENERASJONS BABYSTOL
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5.1. Justere skulderstroppene  
(nr. 8) etter barnets høyde

24. skulder- 
puter

9. tunger 
på spennen

23. hode- 
støtte

27. høyde-
justerings- 

pute

25. hofte-
stropper

9. tunger 
på spennen

10. knapp 
for å løsne 
tungene

11. spenne på 
selen

13. stropp for  
å stramme 

selen

15. pedal 
for å løsne 
bremsene 

(grønn) 14. pedal 
for å låse 
bremsene 

(rød)

12. knapp 
for å løsne 

selen

8. skulder-
stropper

FESTE BARNET I DOONA+-BABYSTOLEN
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ADVARSEL! 
Pass på at ingen av stroppene er vridd, og at 
skulderstroppene (nr. 8) er satt riktig inn i sporene 
til skulderstroppene (nr. 19). Bildet nedenfor viser 
riktig montering.

Den første gangen du bruker Doona+-babystolen og etter hvert som 
barnet vokser, må du justere skulderstroppene (nr. 8) etter barnets høyde. 
Det gjør du på følgende måte:

• Når skulderstroppene (nr. 8) er riktig justert, går  
de gjennom sporene til skulderstroppene (nr. 19) i 
skulderhøyde eller litt nedenfor. 
• Sett barnet i Doona+-babystolen, og finn sporene (nr. 
19) som er riktige til barnets høyde. Deretter tar du barnet 
ut av Doona+-babystolen.
• På baksiden av Doona+-babystolen løsner du 

skulderstroppene (nr. 8) fra metallplaten (nr. 21).
• Før skulderstroppene (nr. 8) inn i de riktige sporene (nr. 19).
• Fest stroppene til metallplaten (nr. 21) igjen.

23
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ADVARSEL! 
Pass på at skulderstroppene (nr. 8) er montert 
til metallplaten (nr. 21) på en slik måte at alle 
befinner seg mellom metallstangen (nr. 22) og 
hoveddelen av stolen. Ingen del skal gå over 
metallstangen (nr. 22). Bildet nedenfor viser riktig 
montering.

ADVARSEL! 
Pass på at skulderstroppene (nr. 8) er riktig festet 
til metallplaten (nr. 21). Bildet nedenfor viser riktig 
montering.

24
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5.2. Justere håndtaket (nr. 2)
Juster håndtaket til C-posisjonen.

5.3. Løsne skulderstroppene (nr. 8)
Trykk inn knappen for å løsne selen (nr. 12) samtidig som du drar begge 
skulderstroppene (nr. 8) mot deg. Legg særlig merke til de neste 
avsnittene, 5.4 og 5.5, hvis barnet ditt er lite av vekst.

22

11
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5.4. Plassere høydejusteringsputen for 
spedbarn (nr. 27)
Plasser høydejusteringsputen (nr. 27) i den nederste delen av stolen. 
Skulderstroppene (nr. 8) skal gå gjennom sporene (nr. 19) i skulderhøyde 
eller litt nedenfor. Når skulderstroppene kan føres gjennom sporene i 
skulderhøyde eller litt nedenfor uten bruk av høydejusteringsputen, kan 
puten fjernes.

Denne høydejusteringsputen er kun beregnet på 
nyfødte.

Fjern høydejusteringsputen når barnets 
skuldre er høyere enn de nederste sporene til 
skulderstroppene når barnet sitter i babystolen uten 
høydejusteringsputen.

Når høydejusteringsputen er fjernet, skal du fortsette å bruke hodestøtten 
så lenge du bærer barnet i babystolen.

5.5. Hodestøtten (nr. 23)
• Pass på at hodestøttestroppene er festet til baksiden av 
høydejusteringsputen (nr. 27).
• Hodestøtten (nr. 23) skal justeres slik at skulderstroppene (nr. 8) er på 
samme nivå som barnets skuldre eller litt nedenfor.

26
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5.6. Feste barnet med selen

Klikk!

27
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• Løsne skulderstroppene (se avsnitt 5.3).
• Løsne tungene (nr. 9) fra spennen på selen (nr. 11) ved å trykke inn 
knappen for å løsne tungene (nr. 10).
• Sett barnet i Doona+-babystolen.
• Legg skulderstroppene (nr. 8) over barnets skuldre.

24. skulder- 
puter

9. tunger 
på spennen

23. hode- 
støtte

27. 
høydejusterings- 

pute

25. 
hoftestropper

9. tunger 
på spennen

10. knapp 
for å løsne 
tungene

11. spenne på 
selen

13. stropp for å 
stramme 

selen

15. pedal 
for å løsne 
bremsene 

(grønn) 14. pedal 
for å låse 
bremsene 

(rød)

12. knapp 
for å løsne 

selen

8. 
skulderstropper

28
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5.7. Stramme stroppene
Dra i stroppen for å stramme selen (nr. 13) til selen ligger flatt og er i 
kontakt med barnets kropp.

• Sett de to tungene på spennen (nr. 9) sammen, og fest dem i spennen 
på selen (nr. 11) med et hørbart KLIKK!
• Pass på at hodestøtten (nr. 23) er riktig plassert.
• Stram stroppene til de er i kontakt med barnets kropp (se neste avsnitt, 
5.7) 

ADVARSEL! 
Ikke vri eller bytt om på skulderstroppene (nr. 8).

ADVARSEL! 
Hoftestroppene (nr. 25) skal ligge så lavt som 
mulig over barnets hofter.
• Vi anbefaler at skulderstroppene ikke brukes 
uten skulderputene.

NESTE GENERASJONS BABYSTOL
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5.8. Sjekkliste for å sikre at barnet 
at spent fast på riktig måte

AV HENSYN TIL BARNETS SIKKERHET MÅ DU SJEKKE 
FØLGENDE:
• at skulderstroppene (nr. 8) på Doona+-
babystolen sitter tett mot kroppen uten at de 
setter barnet i klem
• at skulderstroppene (nr. 8) er riktig justert, og at 
stroppene ikke er vridd
• at tungene på spennen (nr. 9) er festet til 
spennen på selen (nr. 11).

ADVARSEL!
Det skal aldri være mer enn én fingers avstand 
mellom skulderstroppene og barnets skuldre.

30
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6/ Bruke Doona+- 
babystolen i bilen. 
Følg anvisningene om bruk av barnesikringssystemer beskrevet i bilens 
instruksjonsbok. 

NESTE GENERASJONS BABYSTOL
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ADVARSEL! 
En kollisjonspute som treffer Doona+-babystolen, 
kan påføre barnet alvorlige skader som kan 
være livstruende.

ADVARSEL!
Ved en ulykke oppstår det enorme krefter. Du 
må aldri prøve å sikre et barn ved å ha det på 
fanget og feste det med bilbeltet eller holde det 
fast.

Fest barnet i Doona+-babystolen hver gang du 
er ute og kjører! 
Fest alltid Doona+-babystolen bakovervendt i 
bilsetet.



Doona+-babystolen er godkjent til bruk med bilens 
trepunktsbelte (universelt)
Denne bruksanvisningen inneholder bare detaljerte anvisninger om 
montering uten base.
*Hvis du vil ha detaljerte anvisninger om hvordan du bruker stolen med 
en base, kan du se bruksanvisningen som følger med basen.

Feste av Doona+-babystolen til bilen med base er basert 
på en semiuniversell godkjenning. Hvis du kjøper en 
base, leveres den med en liste som viser hvilke biler som 
er godkjent til bruk med basen. Denne listen oppdateres 
kontinuerlig. 

Den siste versjonen kan lastes ned fra www.doona.com

IKKE bruk stolen i et passasjersete med 
kollisjonspute foran!
Når det gjelder seter med kollisjonsputer 
fra siden, må du følge anvisningene i bilens 
instruksjonsbok.

ADVARSEL! 
Vi råder deg til å finne og montere alle de stive 
delene og plastdelene på Doona+-babystolen, 
slik at du ikke risikerer at de henger fast i et 
bevegelig sete eller i bildøren under daglig bruk.

BRUKE DOONA+-BABYSTOLEN I BILEN
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Følg disse anvisningene når du bruker Doona+-babystolen:

Montere stolen med bilens trepunktsbelte (universelt)

mot kjøreretningen ja

i kjøreretningen nei

med trepunktsbelte ja

med topunktsbelte nei

Bruk alltid stolen med et godkjent trepunktsbelte.
Bilbeltet skal være godkjent i henhold til ECE-
regulering nr. 16 eller en sammenlignbar 
standard (se testetiketten med en «E» eller «e» i 
en sirkel på beltet).

ADVARSEL! 
Ved bruk av et topunktsbelte øker risikoen for at 
barnet skades i en eventuell ulykke, betraktelig.

33
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Av hensyn til sikkerheten til alle passasjerer i 
bilen
Ved et nødstopp eller en ulykke kan personer 
eller gjenstander som ikke er sikret, påføre andre 
passasjerer skade. Sjekk alltid ...
• at bilseteryggene er låst (dvs. at en lås for et 
sammenleggbart gjennomgående baksete er i 
inngrep)
• at alle tunge gjenstander og gjenstander med 
skarpe kanter i bilen (f.eks. på hattehyllen) er 
sikret
• at alle personer i bilen har festet bilbeltene
• at Doona+-babystolen alltid er festet når den 
er i bilen, selv om den ikke er i bruk

Ikke la barnet være uten tilsyn i Doona+-
babystolen i bilen. 

Slik beskytter du bilen
 Noen bilsetetrekk som er laget av ømtålige materialer (f.eks. velur 
og skinn), kan utvikle slitemerker ved bruk av babystoler. Dette kan 
unngås ved å legge bilsetetrekket under Doona+-babystolen.

34
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6.1. Feste Doona+-babystolen 
i bilen

Fest Doona+-babystolen med trepunktsbeltet i bilen på følgende måte:

1.

4.

8.

2. 3.

7.

6.5.
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TRINN 1: Plasser Doona+-babystolen bakovervendt i bilsetet (barnet er 
vendt bakover). 

Merk: Det anbefales ikke å montere Doona+-babystolen i forsetet, 
selv om det er mulig. Skulle du bestemme deg for å montere Doona+-
babystolen i forsetet, må du skyve setet helt tilbake før du går videre til 
de neste trinnene. 
Når du har fullført monteringen i henhold til anvisningene nedenfor, kan 
du ta setet frem igjen.

TRINN 2: Pass på at håndtaket (nr. 2) står i oppreist posisjon B.

TRINN 3: Fest tungen på bilbeltespennen (nr. 30) i bilsetespennen  
(nr. 31). 

TRINN 4: Legg hoftedelen på bilbeltet (nr. 29) i de blå belteskinnene  
(nr. 3) på begge sider av Doona+-babystolen.

28. diagonal 
stropp

29. hoftebelte 

30. tunge på 
bilbeltespennen

31. bilsete- 
spenne

ADVARSEL! 
Ikke vri beltet.
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ADVARSEL! 
Ikke vri beltet.

ADVARSEL!
Bilsetespennen (nr. 31) må ikke plasseres i den 
blå belteskinnen (nr. 3) eller gå så langt frem 
at den ligger foran (i kjøreretningen) den blå 
belteskinnen (nr. 3).
Merk: Skulle dette være tilfelle, prøver du et 
annet sete. Hvis du er usikker eller har spørsmål 
om monteringen, er du velkommen til å 
kontakte oss.

TRINN 6: Dra den diagonale stroppen på bilbeltet (nr. 28) bak hodeenden 
på Doona+-babystolen. 

TRINN 7: Legg den diagonale stroppen (nr. 28) mellom den blå 
belteholderen (nr. 18) og Doona+-babystolen.  

ADVARSEL! 
Ikke bruk andre kontaktpunkter for bæretilbehør 
enn dem som er beskrevet over og merket på 
Doona+-babystolen.

Stram den diagonale stroppen på bilbeltet (nr. 28).

TRINN 8: Beveg håndtaket (nr. 2) til babystolposisjon A (for anvisninger om 
hvordan du justerer håndtaket, se avsnitt 4.2).

TRINN 5: Stram hoftedelen på bilbeltet (nr. 29) ved å dra i den diagonale 
stroppen (nr. 28).
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 Av hensyn til barnets sikkerhet må du sjekke 
følgende:
• at Doona+-babystolen er festet mot 
kjøreretningen
• at Doona+-babystolen bare er montert i 
det fremre passasjersetet hvis det ikke finnes 
noen kollisjonspute, eller hvis kollisjonsputen er 
deaktivert
• at Doona+-babystolen er sikret med et 
trepunktsbelte
• at hoftedelen på bilbeltet (nr. 29) går gjennom 
begge de blå belteskinnene (nr. 3) på Doona+-
babystolen
• at den diagonale stroppen på bilbeltet (nr. 28) 
ligger mellom den blå belteholderen (nr. 18) og 
Doona+-babystolen
• at bilsetespennen (nr. 31) ikke er plassert i eller 
foran den blå belteskinnen (nr. 3)
•  at bilbeltet er strammet til og ikke vridd

6.2. Sjekkliste for å sikre at Doona+-
babystolen er riktig montert  
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6.3. Fjerne Doona+-babystolen fra bilen

TRINN 1: Beveg håndtaket (nr. 2) til babystolposisjon B (for anvisninger 
om hvordan du justerer håndtaket, se avsnitt 4.2).
TRINN 2: Løsne bilsetespennen (nr. 31).
TRINN 3: Hekt den diagonale stroppen på bilbeltet (nr. 28) av den blå 
belteholderen (nr. 18).
TRINN 4: Ta hoftedelen på bilbeltet (nr. 29) ut av de blå belteskinnene 
(nr. 3).

1.

4.

2. 3.
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7/ Anvisninger 
om vedlikehold. 

For å bevare stolens beskyttende virkning
• I en ulykke med en kollisjonshastighet på over 
10 km/t kan Doona+-babystolen påføres skade 
som ikke nødvendigvis er synlig. I så tilfelle må 
stolen byttes ut. Vi oppfordrer deg til å kassere 
stolen på en tilfredsstillende måte.
• Kontroller alle viktige deler for skader 
regelmessig. Kontroller at alle mekaniske 
komponenter fungerer som de skal.
• For å unngå skade eller sprekker må du 
passe på at Doona+-babystolen ikke blir klemt i 
bildøren, setenes festeskinner osv.
• Skulle Doona+-babystolen bli skadet (for 
eksempel hvis noen mister den i bakken), må 
den undersøkes.
• Doona+-babystolen må ikke brukes uten 
stoltrekk.
• Du må aldri bruke andre reservedeler eller 
annet tilbehør enn det som følger med stolen. 
Trekket på stolen må aldri byttes ut med noe 
annet enn det originale Doona+-trekket, fordi 
trekket utgjør en integrert del av stolens evne til 
å sikre barnet.

ANVISNINGER OM VEDLIKEHOLD 
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1) Skyll kun med varmt vann. For å lette rengjøringen fjernes tungene 
fra spennen. La grenbåndet bli sittende i setedelen av babysetet. Dypp 
spennen flere ganger i en kopp med varmt vann, maks. 60 garder, for å 
skylle bort smusset. Gjenta til smusset er helt borte.

 2) Ikke bruk vaskemiddel, rengjøringsmiddel eller løsemiddel. Disse 
stoffene kan påvirke ytelsen til spennen og kan medføre personskade 
eller dødsfall.

 3) Bruk aldri verktøy ved rengjøring av spennen eller varmluft til å tørke 
den. Dersom det oppstår skader på spennen, kan det gi dårligere ytelse 
og føre til personskader eller dødsfall. 
 
4) Bruk aldri smøremiddel på spennen. Dette kan føre til skader på 
spennen, som kan gi dårligere ytelse og føre til personskader eller 
dødsfall.

7.2. Rengjøring 
Bruk bare det originale stofftrekket til Doona+-babystolen, siden trekket 
på stolen er en integrert del av Doona+-babystolsystemet. Bruk av det 
originale trekket bidrar til å opprettholde et trygt og velfungerende 
system.

Doona+-babystolen må ikke brukes 
uten trekket på stolen.

• Trekket kan tas av stolen og vaskes med et mildt vaskemiddel. Følg 
disse vaskeanvisningene for å unngå å skade trekket: Vask i maskin 
med kaldt vann; unngå blekemiddel; ikke tørk i tørketrommel; lufttørk; 
ikke vri opp; ikke stryk; ikke utsett for kjemisk rensing. 

ADVARSEL! 
Bruk kun rengjøringsprosedyren som er beskrevet 
nedenfor. Bruk av andre fremgangsmåter kan 
føre til skader eller dødsfall.

7.1. Vedlikeholde spennen på selen
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ADVARSEL! 
Fjern aldri tungene på spennen (nr. 9) fra 
stroppene.

7.3 Ta av solskjermen
TRINN 1: Dra ut de tre stiftene (nr. 33) på baksiden av solskjermen (nr. 4). 

Hvis du vil ha anvisninger om hvordan 
du tar av og setter på trekk, solskjerm og 
skulderputer, kan du se denne videoen:
www.simpleparenting.co/accessories/fabric-set

TRINN 3: Fjern stoffet fra bøylen.TRINN 2: Dra bøylen (nr. 32) ut av 
hengslene (nr. 34).

Følg anvisningene på vaskelappen på trekket. De samme 
anvisningene gjelder ved vask av solskjermen.
• Plastdelene kan rengjøres med såpevann. Ikke bruk sterke 
rengjøringsmidler (som løsemidler).
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7.4 Ta av trekket på stolen
TRINN 1: Løsne skulderstroppene (nr. 8) helt.

TRINN 2: Løsne spennen på selen (nr. 11). 

TRINN 3: Koble skulderstroppene (nr. 8) fra metallplaten (nr. 21) på 
baksiden av babystolen.
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TRINN 4: Dra ut skulderstroppene (nr. 8) fra fronten, og ta av 
skulderputene (nr. 24).

TRINN 5: Løsne trekket fra de fire krokene (nr. 39) bak hodeområdet på 
babystolen.

TRINN 6: Ta ut stiftene (nr. 36) på begge sider av trekket.
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TRINN 7: Ta av trekket fra området rundt belteskinnen (nr. 3).

TRINN 8: Ta ut belteskinnestiftene (nr. 37) og den nedre stiften (nr. 38) på 
trekket.

TRINN 9:  Dra trekket opp fra området rundt knappen for å løsne selen  
(nr. 12) og spennen på selen (nr. 11) for å ta det helt av.
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7.5. Ta på trekket på stolen

ADVARSEL!
Pass på at ingen av stroppene er vridd, og 
at skulderstroppene (nr. 8) er satt riktig inn i 
sporene til skulderstroppene (nr. 19). Bildet 
nedenfor viser riktig montering.

ADVARSEL!
Pass på at skulderstroppene (nr. 8) er riktig 
festet til metallplaten (nr. 21). Bildet nedenfor 
viser riktig montering.

ADVARSEL!
Pass på at skulderstroppene (nr. 8) er montert 
til metallplaten (nr. 21) på en slik måte at alle 
befinner seg mellom metallstangen (nr. 22) og 
hoveddelen av stolen. Ingen del skal gå over 
metallstangen (nr. 22). Bildet nedenfor viser 
riktig montering.
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TRINN 1: Træ skulderstroppene (nr. 8) gjennom sporene i hofteområdet 
på trekket.

TRINN 2: Træ spennen på selen (nr. 11) gjennom det aktuelle sporet i 
trekket, og dra det ut på den andre siden.

a. b.
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TRINN 3: Sett på trekket rundt knappen for å løsne selen (nr. 12). 

TRINN 4: Sett inn den nedre stiften (nr. 38) nederst på babystolen.

TRINN 5:  Sett inn belteskinnestiftene (nr. 37) på begge sider.
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TRINN 6: Sett på trekket rundt den nederste delen av babystolen. 

TRINN 7: Sett på trekket rundt belteskinnene (nr. 3) på begge sider. 

b.a.

c. d.
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TRINN 8: Sett inn stiftene (nr. 36) på begge sider av babystolens hoveddel. 

TRINN 9: Træ de fire ringene (nr. 35), som er festet til trekkets hodeområde, 
gjennom sporene i den øverste delen av babystolen, og fest dem til 
krokene (nr. 39).

a. b.
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TRINN 10: Træ skulderstroppene (nr. 8) gjennom de riktige sporene til 
skulderstroppene (nr. 19).
VIKTIG! Skulderstroppene må træs i samme høyde som eller litt nedenfor 
barnets skuldre.

TRINN 11: Koble skulderstroppene til metallplaten (nr. 21) på baksiden av 
babystolen. 
VIKTIG! Pass på at stroppene ikke er vridd.
VIKTIG! Skulderstroppene, som er festet til metallplaten, MÅ føres MELLOM 
metallstangen og hoveddelen av stolen.
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7.6 Ta på solskjermen

TRINN 1: Fest stoffet på bøylen på solskjermen (nr. 32). 

a.

c.

b.



TRINN 2: Hekt bøylen (nr. 32) inn i hengslene (nr. 34).

TRINN 3: Koble til de tre stiftene (nr. 33) på baksiden av solskjermen (nr. 4).
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8/ Montering av 
stolen på fly.
1/ Innledning

Simple Parenting anbefaler sterkt at barn opptil 13 kg bruker et godkjent 
barnesete eller en annen enhet som er godkjent til flyreiser. Doona™-
babystolen (gruppe 0+) kan også brukes i et fly for å sikre barnet under 
flyturen. Når Doona™-babystolen monteres i et fly, monteres det på samme 
måte som når stolen monteres med bilbelte, men bare med hoftebelte.

2/ Godkjenning

Doona™-babystolen er godkjent til bruk i fly av TUV Rheinlands 
luftfartseksperter. 
TUV Rheinland følger gjeldende standarder, mål og krav til funksjonalitet 
fastsatt av nasjonale og internasjonale reguleringsorganer og 
internasjonale luftfartsmyndigheter.

MONTERING AV STOLEN PÅ FLY
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Les nøye gjennom følgende anvisninger før du du monterer Doona™-
babystolen på flyet. Feil montering kan sette barnets liv i fare.

Før du ankommer flyet med Doona™-babystolen, må du 
kontakte flyselskapet for å få informasjon om egnethet 
og transportvilkår eller besøke www.TUV.com for å få mer 
informasjon.
Det er bare tillatt å bruke Doona™-babystolen på fly med 
topunktsbelter.

Babystolen kan bare monteres på flyseter som er godkjent av 
flyselskapet.

Stolen skal bare brukes i et fremovervendt flysete.

Doona™-babystolen skal bare monteres bakovervendt.

3/ Generelle sikkerhetsanvisninger

Babystolen kan ikke monteres innenfor den effektive  
rekkevidden til en kollisjonspute.

Ikke bruk dette beltesystemet hvis det ikke gir en sikker 
montering.

Doona™-babystolen skal alltid festes med sikkerhetsbeltet, selv 
når signalet «Fasten your seat belt» er slått av. Et barn som ikke er 
festet, kan skade andre passasjerer ved en ulykke, turbulens eller 
nødlanding. 

Juster babystolen etter barnets størrelse i henhold til 
anbefalingene i denne
bruksanvisningen.

NESTE GENERASJONS BABYSTOL
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5/ Fjerne babystolen
Løsne hoftebeltet i henhold til flyselskapets anvisninger.

ADVARSEL! IKKE bruk en base når du monterer 
stolen i et fly. Det er bare stolen som er 
godkjent til bruk i fly. Oppblåsbare setebelter 
er ikke forenlige med denne babystolen.

4/ Montering
A. Sett Doona™-babystolen i flysetet i en bakovervendt posisjon.

B. Det kan være enklere å montere Doona+-babystolen hvis du slår opp 
armlenene.

C. Før begge ender av hoftebeltet gjennom belteskinnene på 
Doona™-babystolen.

D. Pass på at beltene ikke er vridd!

F. Lukk beltespennen (illustrasjon nr. 1), og stram beltet (illustrasjon nr. 2).

MONTERING AV STOLEN I FLY

1. 2.
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9/ To års 
garanti. 
Vi garanterer at Doona+-babystolen er produsert i henhold til 
europeiske sikkerhetsstandarder og reguleringer, 
og at den oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder.
Doona+-babystolen kommer med en toårig garanti mot produksjons- 
og materialfeil.
Garantiperioden trer i kraft fra og med kjøpsdato. 

Som kjøpsbevis ber vi om at du fyller ut garantikortet, og at du tar vare 
på kortet i hele garantiperioden, sammen med kvitteringen.
Ved et garantikrav skal garantikortet returneres sammen med 
produktet til din lokale forhandler.
Vi oppfordrer deg også til registrere Doona+-babystolen elektronisk på: 
www.doona.com
Garantien dekker Doona+-babystoler som er behandlet ordentlig, og 
som er returnert i en ren tilstand.

Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
• ved naturlige tegn på slitasje og skade som skyldes overdreven 
belastning
• ved skade som skyldes upassende eller feil bruk
• når produktet har vært brukt til et annet formål enn det som er 
oppgitt i bruksanvisningen

Ved et garantikrav ber vi deg kontakte oss direkte på:
info@doona.com
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10/ Garanti- 
kort.
Garantikort:

Navn:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefonnummer  (inkludert retningsnummer):
E-postadresse: 
Doona+-babystolens serienummer:
Forhandler:
Fabrikkfarge (design):
Tilbehør:

GARANTIKORT
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