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DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD
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Gratulerar till din nya Doona+, en säkerhets- och transportlösning för din 
baby från Simple Parenting.
För att ditt barn ska sitta säkert och på rätt sätt ska Doona+ babyskydd 
alltid användas och monteras enligt följande instruktioner.
Viktigt – behåll instruktionerna för framtida bruk. Läs igenom 
instruktionerna noggrant. Om instruktionerna inte följs kan det påverka 
ditt barns säkerhet.
Ha alltid användarinstruktionerna lätt tillgängliga i babyskyddets fack.

Om du har ytterligare frågor kring basens användning får du gärna 
kontakta oss på:

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

Du kan också kontakta din lokala återförsäljare på:

Amvina AB
E-post: info@amvina.se
Hemsida: www.amvina.se
Telefon till kundservice: +46 (0)8 732 88 50
E-post till kundservice: kundtjanst@amvina.se

Gratulerar!



1/ Viktig information
/Varningar

VARNING! Av säkerhetsskäl är Doona+ 
babyskydd inte lämpligt att använda:
• som ersättning för babysäng eller vagga. 
Babyliftar, sittvagnar och paraplyvagnar får 
endast användas för att transportera barn.
• för att transportera mer än ett barn.
• för kommersiellt bruk.

VARNING!
Vid en trafikolycka utsätts säkerhetssystem för 
enorma påfrestningar. Om din produkt har varit 
med om en trafikolycka rekommenderar vi 
därför att du byter ut den.

VARNING! 
Gör inga förändringar eller anpassningar av ditt 
Doona+ babyskydd.

VIKTIG INFORMATION/VARNINGAR
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VARNING! 
Allt bagage eller andra föremål som kan orsaka 
skador vid en kollision ska säkras ordentligt.

VARNING! 
Produkten lämpar sig inte för löpning eller 
skridsko-/rullskridskoåkning.

VARNING! 
Låt inte barnet leka med produkten.

VARNING! 
När Doona+ babyskydd används utanför bilen 
ska bromsen alltid vara tillslagen när du sätter i 
och tar upp barnet, samt när vagnen står still.

VARNING! 
Lämna aldrig barnet utan tillsyn.

VARNING! 
Använd inte produkten om någon del är trasig 
eller saknas.

DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD
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LÄMPLIGHET
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2/ Lämplighet
Doona+ babyskydd är endast avsett för bakåtvänd montering.
Grupp: 0+
Vikt: upp till 13 kg
Doona+-vagnen är avsedd för barn från födseln och upp till 13 kg.

Säkerhetsinformation

Certifiering – godkännandemärkning

VARNING! Använd INTE Doona+ babyskydd om: 
                 • barnet väger mer än 13 kg

• barnets hjässa är mer än 2,5 cm från 
babyskyddets övre kant (se figuren till 
vänster) 

• selens remmar löper genom slitsar 
som sitter högre än barnets axlar
(se figuren till vänster).

minst 
2,5 cm (1”)



3/ Produktöversikt

1. knapp för 
förlängning 

av handtaget

2. 
handtag

3. 
bältesstyrning

4. sufflett
5. knappar för 

justering av 
handtagsvinkeln

6. framhjul

7. bakhjul

9. lås-
klaffar

10. låsknapp
till bältes- 

låset

11. bälteslås

13. 
justeringsrem 

till selen

15. pedal för att 
lossa bromsen 

(grön)
14. pedal för 

att låsa 
bromsen 

(röd)

12. justerings-
knapp till 

selen

8. axelremmar

DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD

7

32. Sufflettbåge

4. Sufflett

33. Bakre
 sufflettpiggar

34. Sufflettfästen39. Krokar



16. handtag för 
nedfällning 

av hjul

17. säkerhets-
knapp 18. bältes-

hållare

19. axelrems-
slitsar

8. axel-
remmar

21. metall-
platta

22. metall-
stång

13. justerings-
rem till selen

24. axelrems-
skydd

9. lås-
klaffar

23. nack-
stöd

27. kudde för 
längdjustering

25. höftbälte

PRODUKTÖVERSIKT
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35. ringar

36. plastpiggar, 
sidan 37. tryckknapp vid 

bältesstyrningen

38. plastpigg, 
nederkant

39. 
krokar



4/ Användningssätt
4.1 Använda produkten på olika sätt

Promenadläge
Använd promenadläget när du lämnar 
bilen och vill gå runt med barnet. 

Manövreringsläge
Använd manövreringsläget för att lätt 
kunna styra produkten medan du går 
eller sitter bredvid den.

Bilstolsläge
Ha alltid Doona+ babyskydd i bilstolsläge 
när du använder det i bilen.
(Se kapitel 6 för instruktioner om hur du 
fäster och tar loss babyskyddet i bilen.)

DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD
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4.2 Ställa in handtagets vinkel 
Handtaget (2) kan ställas i tre lägen:

A. Tryck in knapparna för justering av handtagsvinkeln (5) på båda 
sidor samtidigt.

B.  Håll knapparna intryckta och för handtaget (2) till önskat läge.

C. Se till att handtaget inte vrids längre än till önskat läge (A, B eller C).

D. Släpp knapparna för justering av handtagsvinkeln (5) och fortsätt 
vrida handtaget tills det går i lås på båda sidor i önskat läge och 
du hör ett tydligt klick.

11

2

1

AB

ANVÄNDNINGSSÄTT
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Från bilstolsläge till promenadläge
A.Tryck in knapparna för justering av handtagsvinkeln (5) på båda sidor 
samtidigt och vrid handtaget (2) rakt upp (B).

4.3 Skifta mellan olika användningslägen

B.Ta loss Doona+ babyskydd från bilbältet (se kapitel 6 för instruktioner om 
hur du fäster och tar loss Doona+ babyskydd i bilen).

1

2

           

VARNING!
För att undvika skador bör barnet inte vara i 
närheten när produkten fälls upp och fälls ihop.

Ha barnet fastspänt i selen (med armar och ben 
på tryggt avstånd från rörliga delar) eller lägg/
sätt det en bit bort medan du fäller upp och 
fäller ihop Doona+.

VARNING! 
Se till att alla delar har gått i lås innan du 
använder produkten.

DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD
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D. Tryck med andra handen in den röda säkerhetsknappen (17) och 
tryck in handtaget som fäller ner hjulen (16) så att de vecklas ut.

*Som ett alternativ till steg c–d kan du lyfta ut Doona+ babyskydd 
ur bilen och ställa det på marken, därefter trycka in den röda 
säkerhetsknappen (17) och trycka in handtaget (16) som fäller ner 
hjulen.  I det här alternativet måste du lyfta upp Doona+ babyskydd 
medan du håller in handtaget för att hjulen ska fällas ner.

E. Tryck in knapparna för justering av handtagsvinkeln (5) på båda sidor 
samtidigt och vrid handtaget till promenadläge (A).

1

1

2

ANVÄNDNINGSSÄTT
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C. Lyft ut Doona+ babyskydd ur bilen och håll det i ena handen.



Från promenadläge till bilstolsläge
A. Tryck in knappen för förlängning av handtaget (1) och pressa 
handtaget (2) nedåt till dess kortaste läge.

F.Tryck in knappen för förlängning av handtaget (1) och dra handtaget 
mot dig till önskad längd.

13
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B.Tryck in knapparna för justering av handtagsvinkeln (5) på båda sidor 
samtidigt och vrid handtaget (2) rakt upp (B).

C. Lås bromsen genom att trampa ner den röda bromspedalen (14). 
Du kan också sätta foten framför ett av hjulen för att hindra vagnen från 
att rulla iväg.

1

2

1

14
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D. Håll Doona+ babyskydd i handtaget med ena handen. Tryck 
med andra handen in den röda säkerhetsknappen (17) och tryck in 
handtaget som släpper ner hjulen (16).

E. Håll kvar handtaget och luta Doona+ babyskydd mot bakhjulen (7) 
tills de börjar vika ihop sig. Sänk därefter babyskyddet hela vägen ner till 
marken tills hjulen har fällts ihop helt och låsts i infällt läge.

F. Lyft upp Doona+ babyskydd i handtaget (2) och sätt det i bilen.

1

DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD
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G. Fäst Doona+ babyskydd i bilen (Se kapitel 6 för instruktioner om hur 
du fäster och tar loss babyskyddet i bilen.)

H. Tryck in knapparna för justering av handtagsvinkeln (5) på båda 
sidor samtidigt och vrid handtaget till läge A.

11

2

11

ANVÄNDNINGSSÄTT
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Användning av väskor
Du kan köpa till två väskmodeller till din Doona+:

4.4 Promenadläge

All-Day Skötväska Essentials Skötväska

Bakhjulsbroms 
De bakre hjulen är utrustade med ett bromssystem där det räcker 
med en pedal för att kontrollera båda hjulen. För att lägga i 
bromsen trycker du ned den röda bromspedalen (14) bredvid 
högerhjulet. För att lossa bromsen trycker du ned den gröna 
pedalen 

(15) bredvid vänsterhjulet. Lägg alltid i 
bromsen när du sätter i eller lyfter upp 
barnet samt när vagnen står still, även 
om det bara är en liten stund. Kontrollera 
alltid att bromsen är ordentligt ilagd.

15. pedal 
för att lossa 

bromsen (grön)

14. pedal 
för att låsa 

bromsen(röd)

17
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VARNING!
Se till att alla delar har gått i lås innan du 
använder produkten.



VARNING! 
All vikt som belastar handtaget påverkar 
Doona+-vagnens stabilitet.

Observera: Ta bort alla väskor från Doona+-
vagnen innan den fälls ihop till bilstolsläge.

VARNING! 
Lasta inte All-Day Skötväska tyngre än 3 kg.

Lasta inte Essentials Skötväska tyngre än 1,5 kg. 

Om du lastar tyngre kan vagnen bli instabil 
och välta. Väskor som inte har godkänts av 
tillverkaren bör inte användas.

18
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5/ Hur du spänner 
fast barnet 
i Doona+ 
babyskydd

Följ alltid de lagar och föreskrifter som gäller i landet du befinner dig i.

i passagerarsäte fram utan krockkudde ja

i baksäte, mittenplats med trepunktsbälte ja

i sidovänt säte nej

i bakåtvänt säte nej

i baksäte, ytterplats ja

DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD
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VARNING! 
För barnets säkerhet:
• Spänn alltid fast barnet i Doona+ 
babyskyddets sele.
• Vid användning i bil gäller som regel att ditt 
barn är säkrare ju tätare bältet sitter åt runt 
kroppen. Se därför till att bältet är åtdraget när 
babyskyddet används ibilen.
• Se till att bältet sitter åt utan att ha snott sig.
• Vi rekommenderar att barn inte lämnas i 
Doona+ babyskydd utan tillsyn.
• Det är farligt att använda Doona+  
babyskydd på upphöjda ytor, t.ex. ett bord. 

HUR DU SPÄNNER FAST BARNET I DOONA+ BABYSKYDD
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VARNING! 

• Se upp så att selens justeringsrem (13) inte 
fastnar i några rörliga delar (t.ex. automatiska 
dörrar och hissar).

• Metall- och plastdelar kan bli varma då 
Doona+ babyskydd står i solen. VARNING! 
Barnet kan bränna sig. Skydda barnet och
Doona+ babyskydd mot starkt solljus (t.ex. 
genom att lägga ett tunt tyg över sätet).

• Vi rekommenderar att barnet lyfts upp ur
babyskyddet ofta, oavsett om skyddet 
används i eller utanför bilen, för att undvika 
att ryggraden trycks ihop. Vi rekommenderar 
också att du stannar ofta för att rasta under 
längre resor.

• Doona+-vagnen ska inte användas som säng. 
Om ditt barn behöver sova ska det läggas i en 
lämplig barnvagnsinsats eller säng.

• Produkten är inte avsedd för längre 
sovstunder.

• Använd inte Doona+ som babysitter när 
barnet väl kan sitta utan stöd.

DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD
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5.1 Justera axelremmarna (8) 
efter barnets längd

24. axelrems-
skydd

9. lås-
klaffar

23. nack-
stöd

27. kudde för 
längdjustering

25. höftbälte

9. lås-
klaffar

10. låsknapp
till

bälteslåset

11. bälteslås

13. 
justeringsrem 

till selen

15. pedal 
för att lossa 

bromsen 
(grön) 14. pedal för 

att låsa 
bromsen 

(röd)

12. justerings-
knapp till 

selen

8. axelremmar

HUR DU SPÄNNER FAST BARNET I DOONA+ BABYSKYDD
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VARNING! 
Se till att inga remmar har snott sig och att 
axelremmarna (8) löper genom slitsarna (19) på 
rätt sätt. Bilden nedan visar korrekt montering.

Första gången du använder Doona+ babyskydd samt efter hand som 
barnet växer behöver du justera axelremmarna (8) efter barnets längd:

• För att sitta korrekt ska axelremmarna (8) löpa genom 
slitsar (19) i nivå med eller något under barnets axelhöjd. 
• Sätt barnet i Doona+ babyskydd för att hitta de 
axelremsslitsar (19) som bäst passar barnets längd. Lyft 
därefter ut barnet ur babyskyddet.

• Ta loss axelremmarna (8) från metallplattan (21) på 
babyskyddets baksida.
• För in axelremmarna (8) i rätt slitsar (19).
• Fäst remmarna i metallplattan (21).

23
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VARNING! 
Se till att båda axelremmarna (8) fästs i 
metallplattan (21) så att de löper mellan 
metallstången (22) och stolens stomme. Ingen 
del av remmarna ska löpa över metallstången 
(22). Bilden nedan visar korrekt montering.

VARNING! 
Se till att axelremmarna (8) fästs i metallplattan 
(21) på rätt sätt. Bilden nedan visar korrekt 
montering.

24
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5.2 Vrida handtaget (2)
Vrid handtaget till läge C.

5.3 Lossa på axelremmarna (8)
Tryck på selens justeringsknapp (12) och dra samtidigt båda 
axelremmarna (8) mot dig. För små spädbarn se särskilt steg 5.4 och 5.5 
nedan.

22
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5.4 Placering av längdjusteringskudden 
(27)
Placera längdjusteringskudden för spädbarn (27) i babyskyddets lägsta 
del. Axelremmarna (8) ska löpa genom slitsar (19) i nivå med eller något 
under barnets axelhöjd. När axelremmarna kan löpa genom slitsar i nivå 
med eller något under barnets axelhöjd utan längdjusteringskudde ska 
kudden tas bort.

Längdjusteringskudden är endast avsedd för nyfödda.

Ta bort längdjusteringskudden för spädbarn när barnets 
axlar når ovanför de nedersta axelremsslitsarna då det 
sitter i babyskyddet utan kudde.

Fortsätt använda nackstödet när du bär barnet i babyskyddet även 
sedan längdjusteringskudden tagits bort

5.5 Nackstöd (23)

• Se till att remmarna till nackstödet är fästa på längdjusteringskuddens 
(27) baksida.
• Justera nackstödet (23) så att axelremmarna (8) är i nivå med eller strax 
under barnets axlar.

26
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5.6 Spänna fast barnet i selen

klick!

27
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• Lossa på axelremmarna (se kapitel 5.3).
• Tryck upp låsklaffarna (9) från bälteslåset (11) genom att trycka på 
selens låsknapp (10).
• Sätt barnet i Doona+ babyskyddet.
• Lägg axelremmarna (8) över barnets axlar.

24. axelrems-
skydd

9. lås-
klaffar

23. nack-
stöd

27. kudde för 
längdjustering

25. höftbälte

9. lås-
klaffar

10. låsknapp
till

bälteslåset

11. bälteslås

13. 
justeringsrem 

till selen

15. pedal 
för att lossa 

bromsen 
(grön) 14. pedal för 

att låsa 
bromsen 

(röd)

12. justerings-
knapp till 

selen

8. axelremmar

28
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5.7 Justera selen
Dra i selens justeringsrem (13) tills selen ligger slätt och har kontakt med 
barnets kropp.

• För samman de båda låsklaffarna (9) och sätt fast dem i bälteslåset 
(11) med ett tydligt KLICK!
• Se till att nackstödet (23) sitter rätt.
• Dra åt remmarna tills de har kontakt med barnets kropp (se nästa 
kapitel, 5.7). 

VARNING! 
Sno inte axelremmarna (8) eller byt plats på 
dem.

VARNING! 
Höftbältet (25) måste ligga så långt ner som 
möjligt över barnets höfter.
• Vi rekommenderar att axelremmarna inte 
används utan axelremsskydd.

DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD
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VARNING!
Utrymmet mellan axelremmarna och barnets 
axlar får aldrig vara större än en fingerbredd.

5.8 Checklista för korrekt 
fastspänning av barnet

FÖR BARNETS SÄKERHET KONTROLLERA FÖLJANDE
• Doona+ babyskyddets axelremmar (8) sitter 
nära kroppen utan att trycka ihop barnet.
• Axelremmarna (8) är korrekt justerade och har 
inte snott sig.
• Låsklaffarna (9) sitter fast i bälteslåset (11).

30
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6/ Hur du använder 
Doona+ babyskydd i 
bilen 
Följ de instruktioner för användning av barnsäkerhetssystem som finns i 
bilens instruktionsbok. 

DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD
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VARNING! 
En krockkudde som träffar ditt Doona+ 
babyskydd kan leda till allvarliga skador och till 
och med döda barnet.

VARNING!
Vid en trafikolycka släpps enorma krafter lösa. 
Försök aldrig spänna fast barnet i ditt knä med 
bilens säkerhetsbälte eller hålla fast det med 
armarna.

Spänn alltid fast barnet i Doona+ babyskydd, 
oavsett hur kort sträcka du ska åka! 
Fäst alltid Doona+ babyskydd i sätet i bakåtvänt 
läge.



Doona+ babyskydd är generellt godkänt för användning med bilens 
trepunktsbälte
Den här bruksanvisningen innehåller endast detaljerade instruktioner för 
hur man monterar utan bas.
*Detaljerade instruktioner för användning med bas återfinns i 
användarinformationen till den bas du har köpt.

Fastsättning av Doona+ babyskydd i bilen med hjälp av 
bas grundas på en allmänt överenskommen standard. 
Babyskyddet får bara användas tillsammans med bas 
i de fordon som framgår av den lista över godkända 
fordonstyper som följer med den bas du köper. Listan 
uppdateras kontinuerligt. 

Den senaste versionen hittar du på www.doona.com

Använd INTE produkten i passagerarsäten med 
aktiv krockkudde!
För säten med sidokrockkuddar, följ 
instruktionerna i bilens instruktionsbok.

VARNING! 
Vi rekommenderar att alla hårda föremål och 
plastdelar som hör till Doona+ babyskydd samlas 
ihop och installeras så att de inte riskerar att 
fastna i flyttbara säten eller bildörrar under den 
dagliga användningen.

HUR DU ANVÄNDER DOONA+ BABYSKYDD I BILEN
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Vid användning av Doona+ babyskydd följ instruktionerna nedan:

Användning med bilens trepunktsbälte (generellt)

mot färdriktningen ja

i färdriktningen nej

med trepunktsbälte ja

med tvåpunktsbälte nej

Använd alltid ett godkänt trepunktsbälte.
Bilens säkerhetsbälte måste vara godkänt enligt 
ECE R 16 eller jämförbar standard (titta efter en 
cirkel med ett ”E” eller ”e” på bältesetiketten).

VARNING! 
Användning av tvåpunktsbälte ökar skaderisken 
betydligt för barnet vid en olycka.
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För barnets och andras säkerhet:
Vid en snabb inbromsning eller olycka kan 
personer och föremål som inte är fastspända 
skada andra i bilen. Kontrollera alltid att ...
• bilens ryggstöd är spärrade (dvs. att spärren till 
baksätets fällbara ryggstöd har gått i lås)
• alla tunga eller vassa föremål i bilen (t.ex. på 
hatthyllan) har säkrats
• alla i bilen är fastspända
• Doona+ babyskydd alltid är ordentligt fäst när 
det är i bilen, även om inget barn sitter i det.

Lämna aldrig barnet utan tillsyn i Doona+ 
babyskydd i bilen. 

Skydda bilen
Bilklädslar i ömtåliga material (t.ex. plysch eller läder) kan med tiden 
få märken där babyskyddet används. Undvik detta genom att 
placera ett sätesskydd under Doona+ babyskydd.
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6.1 Fästa Doona+ babyskydd 
i bilen

Gör så här för att fästa Doona+ babyskydd med hjälp av bilens 
trepunktsbälte:

1.

4.

8.

2. 3.

7.

6.5.
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STEG 1: Sätt Doona+ babyskydd bakåtvänt i bilsätet (så att barnet tittar 
bakåt). 

Observera: Montering av Doona+ babyskydd i framsätet är möjlig, men 
rekommenderas inte. Om du ändå vill montera Doona+ babyskydd 
där fram, skjut då framsätet bakåt så långt det går innan du går vidare 
till nästa steg. 
Skjut sätet framåt igen när babyskyddet väl är monterat enligt 
instruktionerna nedan.

STEG 2: Se till att handtaget (2) står rakt upp i läge B.

STEG 3: Sätt fast låsklaffen till bilens säkerhetsbälte (30) i sätets bälteslås 
(31). 

STEG 4: För in säkerhetsbältets höftbälte (29) i den blå bältesstyrningen 
(3) på båda sidor av Doona+ babyskydd.

28. diagonalt 
bälte

29. höftbälte

30. bältets
låsklaff

31. sätets 
bälteslås

VARNING! 
Se till att bältet inte har snott sig.
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VARNING! 
Se till att bältet inte har snott sig.

VARNING!
Sätets bälteslås (31) får inte sitta i den blå 
bältesstyrningen eller nå så långt fram att 
den ligger framför (i färdriktningen) den blå 
bältesstyrningen (3).
Observera: Om så är fallet, försök i ett annat 
säte. Kontakta oss om du känner dig osäker på 
hur babyskyddet ska monteras.

STEG 6:För säkerhetsbältets diagonala del (28) bakom huvudänden på 
Doona+ babyskydd.

STEG 7: För det diagonala bältet (28) mellan den blå bälteshållaren (18) 
och Doona+ babyskydd.

VARNING! 
Använd inte några andra kontaktpunkter än 
de som beskrivs ovan och är markerade på 
Doona+ babyskydd.

Dra åt det diagonala bältet (28).

STEG 8:Vrid handtaget (2) till bilstolsläge A (se kapitel 4.2 för instruktioner 
om hur du vrider handtaget).

STEG 5: Dra åt höftbältet (29) genom att dra i det diagonala bältet (28).
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 För barnets säkerhet, kontrollera följande:
• Doona+ babyskydd är fäst med ryggen mot 
färdriktningen.
• Doona+ babyskydd har endast monterats på 
främre passagerarsätet om krockkudden har 
kopplats ur eller saknas.
• Doona+ babyskydd har fästs med 
trepunktsbälte, inget annat.
• Säkerhetsbältets höftbälte (29) löper genom 
båda de blå bältesstyrningarna (3) på Doona+ 
babyskydd.
• Det diagonala bältet (28) löper mellan den 
blå bälteshållaren (18) och Doona+ babyskydd.
• Sätets bälteslås (31) sitter inte i eller framför 
den blå bältesstyrningen (3).
• Säkerhetsbältet är åtdraget och har inte snott 
sig.

6.2 Checklista för korrekt användning av 
Doona+ babyskydd i bilen  
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6.3 Ta ut Doona+ babyskydd ur bilen

STEG 1: Vrid handtaget (2) till bilstolsläge B (se kapitel 4.2 för 
instruktioner om hur du vrider handtaget).
STEG 2: Knäpp upp sätets bälteslås (31).
STEG 3: Ta loss det diagonala bältet (28) från den blå bälteshållaren 
(18).
STEG 4: Ta ut höftbältet (29) ur den blå bältesstyrningen (3).

1.

4.

2. 3.



40

7/ Skötsel-
instruktioner 

Behåll den skyddande effekten
• Vid en olycka där kollisionshastigheten 
överstiger 10 km/h kan Doona+ babyskydd få 
skador som inte märks. Babyskyddet måste då 
bytas ut och kasseras på lämpligt sätt.
• Kontrollera alla viktiga delar regelbundet för 
att upptäcka tecken på skador. Se till att alla 
mekaniska delar fungerar som de ska.
• För att undvika att Doona+ babyskydd skadas 
eller går sönder, se till att det inte kommer i kläm 
eller fastnar i bildörrar, sätenas glidskenor etc.
• Om Doona+ babyskydd blir skadat (t.ex. efter 
att ha tappats) måste det inspekteras noga.
• Doona+ babyskydd får inte användas utan 
den skyddande klädseln.
• Använd aldrig andra reservdelar eller tillbehör 
än tillverkarens egna. Byt aldrig ut klädseln 
mot något annat än en originalklädsel från 
Doona+, eftersom klädseln är en viktig del av 
babyskyddets funktion.

SKÖTSELINSTRUKTIONER



DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD

41

1)Skölj endast med varmt vatten. För att underlätta rengöring; Ta 
tungorna från spännet. Låt grenbandet sitta kvar i babyskyddets 
sätesdel. Doppa spännet upprepade gånger i en kopp varmt vatten, 
max 60 grader, för att skölja bort smutsen. Upprepa tills smutsen släppt 
helt.

2) Använd inte tvättmedel, rengöringsmedel, lösningsmedel och 
rengöringsmedel. Dessa ämnen kan påverka prestandan hos spännet 
och kan resultera i personskada eller dödsfall .

3) Använd aldrig verktyg vid rengöring av spännet eller varmluft för att 
torka det. Uppkomna skador på spännet kan försämra prestandan som 
kan leda till personskador eller dödsfall. 

4) Använd aldrig smörjmedel på spännet. Skador på spännet 
kan inträffa vilket resulterar i sämre prestanda som kan leda till 
personskador eller dödsfall.

7.2 Rengöring 
Klädseln är en viktig del av Doona+ skyddssystem. Använd därför alltid 
originalklädslar från tillverkaren. Genom att använda originalklädslar 
behåller du systemets funktion och säkerhet.

Doona+ babyskydd får inte användas 
utan klädsel.

• Klädseln kan tas av och tvättas med milt tvättmedel. Följ tvättråden 
för att undvika skada på klädseln: Maskintvätt, kallt vatten; ej blekning; 
ej torktumling; hängtorkas; ej urvridning; ej strykning; ej kemtvätt.

VARNING! 
använd endast nedanstående rengöringsprocedur. 
Avvikelse från detta förfarande kan resultera i skador 
eller dödsfall.

7.1 Skötsel av bälteslåset
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VARNING! 
Ta aldrig bort låsklaffarna (9) från remmarna.

7.3 Ta bort suffletten
STEG 1: Dra ut de tre sufflettpiggarna (33) i sufflettens (4) bakkant. 

För instruktioner om hur du tar bort och sätter 
tillbaka klädsel och övrigt tyg, se filmen på:

STEG 2: Dra ut sufflettbågen (32) ur 
fästena (34).

www.doona.com/accessories/fabric-set

STEG 3: Dra ut bågen ur tyget.

 Följ instruktionerna på klädselns tvättmärkning. Samma instruktioner bör 
följas vid tvätt av suffletten.
• Plastdelarna kan tvättas med vatten och milt diskmedel. Använd inte 
starka rengöringsmedel (t.ex. lösningsmedel).
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7.4 Ta bort klädseln
STEG 1: Dra ut axelremmarna (8) så långt det går.

STEG 2: Knäpp upp bälteslåset (11).

STEG 3: Ta loss axelremmarna (8) från metallplattan (21) på babyskyddets 
baksida.
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STEG 4: Dra ut axelremmarna (8) från babyskyddets framsida och  
ta bort axelremsskydden (24).

STEG 5: Ta loss klädseln från de fyra krokarna (39) på baksidan av 
babyskyddets huvudände.

STEG 6: Ta loss klädseln från plastpiggarna (36) på babyskyddets 
båda sidor.
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STEG 7: Lirka loss klädseln runt bältesstyrningen (3).

STEG 8:  Dra ut tryckknapparna vid bältesstyrningen (37) och plastpiggen 
i klädselns nederkant (38).

STEG 9:  Dra upp klädseln över selens justeringsknapp (12) och bälteslåset 
(11) för att frigöra den helt från babyskyddet.
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7.5 Sätta tillbaka klädseln

VARNING!
Se till att inga remmar har snott sig och att 
axelremmarna (8) löper genom slitsarna 
(19) på rätt sätt. Bilden nedan visar korrekt 
montering.

VARNING!
Se till att axelremmarna (8) fästs i metallplattan 
(21) på rätt sätt. Bilden nedan visar korrekt 
montering.

VARNING!
Se till att båda axelremmarna (8) fästs i 
metallplattan (21) så att de löper mellan 
metallstången (22) och stolens stomme. Ingen 
del av remmarna får löpa över metallstången 
(22). Bilden nedan visar korrekt montering.
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STEG 1: Trä axelremmarna (8) genom slitsarna i klädselns sits.

STEG 2: Trä bälteslåset (11) genom den därför avsedda slitsen och dra ut 
det från andra sidan.

a. b.
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STEG 3: Passa in klädseln under selens justeringsknapp (12).

STEG 4: Tryck in den nedre plastpiggen (38) i babyskyddets 
nederkant.

STEG 5: Tryck in tryckknapparna (37) vid bältesstyrningen på båda sidor.
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DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD

STEG 6: Trä klädseln över babyskyddets nederkant.

STEG 7: Passa in klädseln runt bältesstyrningen (3) på båda sidor.

b.a.

c. d.
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STEG 8:Tryck in plastpiggarna (36) på babyskyddets båda sidor.

STEG 9: Trä de fyra ringarna (35) i klädselns överkant genom öppningarna 
i babyskyddets överkant och fäst dem i krokarna (39).

a. b.
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STEG 10: Trä axelremmarna (8) genom de slitsar (19) som passar barnets 
längd.
VIKTIGT! Axelremmarna ska vara i nivå med eller strax under barnets 
axlar.

STEG 11: Fäst axelremmarna i metallplattan (21) på babyskyddets 
baksida. 
VIKTIGT! Se till att inga remmar har snott sig.
VIKTIGT! När axelremmarna har fästs i metallplattan MÅSTE de löpa 
MELLAN metallstången och stolens stomme.
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7.6 Sätta tillbaka suffletten

STEG 1: Trä på tyget på sufflettbågen (32). 

a.

c.

b.



STEG 2: Tryck in sufflettbågen (32) i sufflettfästena (34).

STEG 3: Tryck fast de tre sufflettpiggarna (33) i sufflettens (4) bakkant.
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8/ Användning på
flygplan
1/Inledning

Simple Parenting rekommenderar starkt att barn upp till 13 kg (35 lbs) 
använder ett certifierat säkerhetssystem med sele eller annan anordning som 
godkänts för flygresor. Doona+ babyskydd (grupp 0+) kan också användas 
för att ge barnet en säker flygresa. Vid användning av Doona+ babyskydd 
på flygplan ska det monteras på samma sätt som vid användning i bil där 
det endast finns höftbälte.

2/ Certifiering

Doona+ babyskydd är godkänt för användning i flygplan av TÜV 
Rheinlands internationella flygexperter. 
TÜV Rheinland följer nationella och internationella organisationers samt 
internationella flygmyndigheters rådande standarder, dimensioner och 
krav på funktionalitet.

ANVÄNDNING PÅ FLYGPLAN
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Läs följande instruktioner för montering av Doona+ babyskydd på 
flygplan noggrant innan du själv försöker montera det. Montering som 
inte utförts korrekt kan utgöra en fara för barnets liv

Kontakta flygbolaget angående lämplighet och 
transportförhållanden innan du reser med ditt Doona+ 
babyskydd, eller gå in på www.TUV.com för mer information.

Doona+ babyskydd får endast användas på flygplan med 
tvåpunktsbälten.

Babyskyddet får endast monteras på de flygstolar som har 
godkänts av flygbolaget.

Babyskyddet får endast användas i framåtvända flygstolar.

Montera alltid Doona+ babyskydd i bakåtvänt läge.

3/ Allmänna säkerhetsinstruktioner

Babyskyddet får inte monteras där det kan träffas av en krock-
kudde.

Använd inte babyskyddet om det inte går att montera korrekt.

Doona+ babyskydd måste alltid sitta fast med säkerhetsbältet, 
även då lampan för säkerhetsbälte är släckt. Ett babyskydd som 
inte är fastspänt kan skada passagerare vid en olycka, turbulens 
eller nödlandning. 

Justera babyskyddet efter barnets längd enligt 
rekommendationerna i instruktionsboken.

DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD
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5/ Ta loss babyskyddet
Knäpp upp säkerhetsbältet enligt flygbolagets instruktioner.

VARNING! Vid flygresor ska babyskyddet INTE 
monteras med hjälp av bas. Det är endast 
själva babyskyddet som är godkänt för 
användning ombord på flygplan. Uppblåsbara 
säkerhetsbälten är inte kompatibla med detta 
säkerhetssystem.

4/ Montering
A. Sätt Doona+ babyskydd i flygstolen i bakåtvänt läge.

B. Monteringen kan gå lättare om du först fäller upp stolens armstöd.

C. Trä säkerhetsbältets båda ändar genom babyskyddets 
bältesstyrning.

D. Se till att inga remmar har snott sig!

F. Knäpp bälteslåset (figur 1) och dra åt bältet (figur 2).

ANVÄNDNING PÅ FLYGPLAN

1. 2.



DEN NYA GENERATIONEN BABYSKYDD

9/ Två års 
garanti 
Vi garanterar att Doona+ babyskydd har tillverkats i enlighet med 
europeiska säkerhetsstandarder och förordningar samt uppfyller högsta 
kvalitetskrav.
För Doona+ babyskydd lämnar vi två års garanti för tillverknings- och/
eller materialfel.
Garantiperioden börjar gälla från inköpsdagen. 

Som bevis på köpet ber vi dig att fylla i garantikortet och behålla det 
under hela garantiperioden tillsammans med kvittot.
Vid garantianspråk måste garantikortet tillsammans med produkten 
lämnas in eller skickas till din lokala återförsäljare.
Registrera ditt Doona+ babyskydd på vår webbplats: 
www.doona.com
Garantin täcker Doona+ babyskydd som har hanterats korrekt och är 
rena när de skickas till oss.

Garantin gäller inte i följande fall:
• Naturligt slitage och skador orsakade av orimliga påfrestningar.
• Skador orsakade av olämplig eller felaktig användning.
• När produkten har använts för annat syfte än vad som anges i 
användarinstruktionerna.

Vid garantianspråk, kontakta oss direkt på
info@doona.com
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10/ Garantikort

Garantikort:

Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon (inkl. riktnummer):
E-postadress:
Doona+ babyskyddets serienummer:
Återförsäljare:
Färg på tyget (utformning):
Tillbehör:

GARANTIKORT
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