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Viktig: Ta vare på bruksanvisningen
for fremtidig referanse.

ISOFIX-base.
Bruksanvisning

ECE R44/04
ISOFIX-klasse E
Gruppe 0+
Opptil 13 kg
Språk: Norsk

Kompatibel med Doona- 
babystoler, kun EU-modeller.
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NESTE GENERASJONS BABYSTOL / ISOFIX-BASE

Gratulerer med valget av Simple Parentings Doona som sikkerhets- og 
transportløsning for barnet ditt. 

For å beskytte barnet og gjøre det enkelt å bruke Doona inni og utenfor 
bilen må Doona ISOFIX-basen alltid brukes og monteres i henhold til 
denne bruksanvisningen.
Viktig: Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse. Les anvisnin-
gene nøye. Hvis du ikke følger dem, kan det gå ut over barnets sikkerhet.

Hvis du har flere spørsmål om hvordan denne basen 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@simpleparenting.co
Nettsted: www.simpleparenting.co
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01/ Viktig informa-
sjon / advarsler.

VIKTIG INFORMASJON / ADVARSLER

7

ADVARSEL!
Les denne bruksanvisningen nøye, og ta vare 
på den for fremtidig referanse. Hvis du ikke 
følger anvisningene, kan barnet ditt påføres 
alvorlige skader.

ADVARSEL!
Bruk bare originalt tilbehør og deler som er 
godkjent av produsenten.  Doona ISOFIX-
basen må ikke modifiseres eller tilføyes noe.

ADVARSEL!
Sjekk alltid listen over biler med ISOFIX-
systemet før montering.

ADVARSEL!
Ved en bilulykke vil det oppstå kraftige 
belastninger. Hvis du er innblandet i en 
bilulykke, anbefaler vi at du bytter ut 
produktet.
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ADVARSEL!
Ikke bruk dette produktet hvis noen av 
komponentene er ødelagte eller mangler.

ADVARSEL!
All bagasje og andre gjenstander som kan 
forårsake skader ved en eventuell kollisjon, 
skal være tilstrekkelig sikret. Doona ISOFIX-
basen skal alltid festes med støttebeinet,  
også når den ikke er i bruk.

ADVARSEL!
La aldri barnet være uten tilsyn i Doona-
babystolen, verken inni eller utenfor bilen.
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VIKTIG INFORMASJON / ADVARSLER

ADVARSEL!
Ikke bruk Doona ISOFIX-basen i seter hvor det 
er montert en kollisjonspute.

ADVARSEL!
Det anbefales å dekke til Doona ISOFIX-basen 
når bilen står parkert i solen, da plast- og 
metalldelene kan bli ekstremt varme.
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02/ Egnethet.

Sertifisering –  
godkjenningsmerke

Doona ISOFIX-basen er kompatibel med Doona-babystolen, og 

skal bare brukes bakovervendt.

Gruppe: 0+

Vekt: Opptil 13 kg 

Sikkerhetsinformasjon:

MERKNAD:
• Dette er et ISOFIX-BARNESETESYSTEM. Det tilfredsstiller standarden 

ECE R44/04 og er godkjent til generell bruk i biler utstyrt med 

ISOFIX-forankringssystemer.

• Det egner seg i biler med godkjente ISOFIX-posisjoner (som 

beskrevet i bilens instruksjonsbok), avhengig av babystolens 

kategori og festeanordningen.

• Denne enheten er beregnet på følgende vektklasse og ISOFIX-

størrelsesklasse: E (0–13 kg).

ADVARSEL!
Ikke bruk Doona ISOFIX-basen i seter hvor det 
er montert en kollisjonspute.
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03/ Produktoversikt.

PRODUKTOVERSIKT

1. Doona-forankringspunkter

2. Skyveknapp på hoveddel

3. Doona-utløserknapp

4. Doona-fargeindikator

12. Indikator for ISOFIX-feste

5. ISOFIX-fester

6. ISOFIX-utløserknapp 7. Knapp for å  
justere støttebein

10. Støttebein

11. Nedre ISOFIX-feste

8. Fargeindikator  
for støttebein

9. Fot på støttebein
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04/ Bruke i bilen.

E

Følg anvisningene om bruk av barnesikringssystemer og ISOFIX-
baser beskrevet i  bilens instruksjonsbok.

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

Doona ISOFIX-basen kan bare brukes 
på et forovervendt sete utstyrt med ISOFIX-
forankringspunkter. Den kan enten festes i 
fremre passasjersete eller i baksetene, men 
den skal alltid være bakovervendt. Lås 
nedfellbare bakseter.

Av hensyn til barnets sikkerhet er det 
avgjørende at basen festes til ISOFIX-
forankringspunktene på riktig måte.
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BRUKE I BILEN

Doona ISOFIX-basen er godkjent til bruk med Doona-babystolen. 

Doona ISOFIX-basen kan brukes i biler med godkjente ISOFIX-
forankringspunkter. (I kapittel 7 finner du en liste over biler med 
ISOFIX-systemet.)
Hvis bilen er utstyrt med ISOFIX-forankringspunkter, kan du montere 
Doona ISOFIX-basen med ISOFIX-festene i kombinasjon med  
støttebeinet.

Du må aldri bruke en annen 
monteringsmetode enn den som beskrives i 
bruksanvisningen.

på seter med:
ISOFIX-forankrings-
punkter (mellom 
seteoverflaten og 
rygglenet)

støttebeinet må være 
slått opp og rettet mot 
fronten av bilen, slik at 
babystolen som  
monteres, er  
bakovervendt

• Kollisjonspute foran 

• Kollisjonspute på  
   siden

Nei 

Ja
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Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte anvisninger som kun 

gjelder montering med base. Hvis du vil ha detaljerte anvisninger 

om bruk av trepunktssele uten base, må du se bruksanvisningen som 

kommer med Doona-babystolen. 

Feste av Doona+-babystolen til bilen med base er basert på en 

semiuniversell godkjenning. Stolen kan bare brukes med en base i 

biler oppført på listen over biler som er godkjent for dette. Denne 

listen oppdateres kontinuerlig. Den siste versjonen kan lastes ned fra 

www.simpleparenting.co 

Slik beskytter du bilen
Noen bilsetetrekk er laget av ømtålige materialer (f.eks. velur og 

skinn) som kan utvikle slitemerker ved bruk av babystoler og baser. 

Dette kan unngås ved å legge et beskyttelsestrekk mellom Doona 

ISOFIX-basen og bilsetet.

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.

ADVARSEL!
En kollisjonspute som treffer Doona-
babystolen, kan påføre barnet alvorlige 
skader som kan være livstruende.
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05/ Montere
Doona ISOFIX-basen 
i bilen.

MONTERE DOONA ISOFIX-BASEN I BILEN

5.1.  Feste Doona ISOFIX-basen i 
bilen

E

Slik fester du Doona ISOFIX-basen i bilen:

Merk: Det anbefales ikke å montere Doona ISOFIX-basen i forsetet, 
selv om det er mulig (forutsatt at det finnes ISOFIX-forankringspunkter 
i forsetet). Hvis du bestemmer deg for å montere Doona 
ISOFIX-basen foran, må du passe på at du deaktiverer 
kollisjonsputesystemet.

VIKTIG! Sikre alle nedfellbare seter.
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Trinn 1: Slå ut støttebeinet (nr. 10)
Trinn 2: Kontroller at ISOFIX-festene (nr. 5) stikker maksimalt ut 
fra hoveddelen av Doona ISOFIX-basen. Hvis de ikke gjør det, 
løfter du skyveknappen på hoveddelen (nr. 2) med én hånd og 
skyver støttebeinet mot hoveddelen med den andre hånden til 
ISOFIX-festene (nr. 5) kommer til syne og stikker så langt ut som 
mulig.
Trinn 3: Plasser Doona ISOFIX-basen med ISOFIX-festene (nr. 5) 
vendt mot ryggen av bilsetet. Juster ISOFIX-festene (nr. 5) etter 
bilens nedre ISOFIX-ankere (nr. 11). 
Skyv Doona ISOFIX-basen fra toppen av støttebeinet til basen 
klikker og låses fast med begge festene.
Trinn 4: Skyv Doona ISOFIX-basens hoveddel til den når 
seteryggen og er godt festet.
Trinn 5: Juster støttebeinet (nr. 10) ved å trykke på knappen 
for å justere beinet (nr. 7), og forleng beinet til det står støtt 
på gulvet i bilen. Kontroller at fargen på fargeindikatoren for 
støttebeinet (nr. 8) endres fra rød til grønn.

 
VIKTIG! Bruk alltid  støttebeinet (nr. 10) for å sikre trygg bruk av Doona 
ISOFIX-basen.
VIKTIG! Støttebeinet (nr. 10) må aldri stå i løse luften eller støttes av 
andre gjenstander.
VIKTIG! Dette produktet skal under ingen omstendigheter brukes hvis 
fargeindikatoren for støttebeinet (nr. 8) forblir rød.
Merk: Når støttebeinet (nr. 10) står støtt på gulvet i bilen og 
fargeindikatoren for støttebeinet (nr. 8) er grønn, må du forsikre deg 
om at avstanden mellom Doona ISOFIX-basens hoveddel og 
bilsetet er minimal.
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2.1.

4.3.

5.

MONTERE DOONA ISOFIX-BASEN I BILEN
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1.

5.2. Fjerne Doona ISOFIX- 
basen fra bilen 

Trinn 1: Kontroller at Doona-babystolen ikke er festet til ISOFIX-
basen. Hvis stolen er festet til basen, må du først ta den av. Du 
finner en detaljert beskrivelse av hvordan du fjerner Doona-
babystolen fra ISOFIX-basen, i avsnitt 6.2.
Trinn 2: Dra i ISOFIX-utløserknappen (nr. 6) på hver side av 
Doona ISOFIX-basen, og dra ISOFIX-basens hoveddel bort 
fra bilens nedre ISOFIX-ankere, til Doona ISOFIX-basen er helt 
frakoblet.
Trinn 3:  Slå sammen støttebeinet (nr. 10)
Merk: Ikke la Doona ISOFIX-basen være i bilen uten å være 
festet. All bagasje og andre gjenstander som kan forårsake 
skader ved en eventuell kollisjon, skal være tilstrekkelig sikret.
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2. 3.

MONTERE DOONA ISOFIX-BASEN I BILEN
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06/ Montere og fjerne 
Doona-babystolen fra 
Doona ISOFIX-basen

6.1. Feste Doona-babystolen på 
Doona ISOFIX-basen
Når du har festet Doona ISOFIX-basen i bilen (se kapittel 5 for 
anvisninger), kan du enkelt feste og løsne Doona-babystolen. Dette 
gjør du ved å følge trinnene nedenfor:
VIKTIG! Før du monterer Doona-babystolen på Doona ISOFIX-basen, 
må du passe på at Doona-utløserknappen (nr. 3) er trykket inn, og at 
Doona-fargeindikatoren (nr. 4) er rød. Den skal bare være grønn når 
Doona-babystolen er montert riktig på Doona ISOFIX-basen.
Hvis Doona-fargeindikatoren (nr. 4) er grønn før du monterer Doona-
babystolen, trykker du ned den lille knappen på toppen, og når den 
er trykket ned, skyver du hele Doona-utløserknappen (nr. 3) fremover 
til den klikker på plass og Doona-fargeindikatoren (nr. 4) blir rød.



Doona-metallstenger
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MONTERE OG FJERNE DOONA-BABYSTOLEN FRA DOONA ISOFIX-BASEN

Trinn 1: Når Doona er i babystolmodus (hjulene er slått 
sammen) og håndtaket er i oppreist posisjon B, setter du 
Doona-babystolen bakovervendt inn bilen (motsatt av 
kjøreretningen).
Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger 
sammen Doona-babystolen og justerer håndtaket, kan du se 
bruksanvisningen for Doona-babystolen.
Trinn 2: Plasser Doona-babystolens to metallstenger (se 
bilde nedenfor) over Doona-forankringspunktene (nr. 1) i 
Doona ISOFIX-basen. Skyv Doona-babystolen inn i Doona-
forankringspunktene (nr. 1) til du hører en klikkelyd og den 
låses på plass.
Trinn 3: Kontroller Doona-fargeindikatoren (nr. 4) – den skal gå 
fra rød til grønn så snart Doona-babystolen er riktig plassert og 
låst på plass.
Trinn 4: Kontroller at Doona-babystolen er festet ved å riste i 
håndtaket. Doona skal sitte godt fast.
Trinn 5: Beveg håndtaket til posisjon C, slik at det ikke kan 
sprette tilbake.

1.

(fortsetter på neste side)



Posisjon B
Posisjon C
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4. 5.

2. 3.



23

6.2. Fjerne Doona-babystolen fra  
Doona ISOFIX-basen

1.

Trinn 1: Beveg håndtaket på Doona-babystolen fra posisjon C 
til oppreist posisjon B.
Trinn 2: Hold håndtaket på Doona-babystolen med én hånd, 
og trykk inn Doona-utløserknappen (nr. 3) med den andre 
hånden. Trykk ned den lille knappen på toppen, og når den er 
trykket ned, skyver du hele Doona-utløserknappen (nr. 3)  
fremover til den klikker på plass og Doona-fargeindikatoren 
(nr. 4) blir rød. Mens du trykker ned Doona-utløserknappen (nr. 
3), vipper du Doona mot deg til den løsner fra Doona- 
forankringspunktene (nr. 1). Når Doona-babystolen er koblet 
fra basen, løfter du opp stolen og setter den utenfor bilen.
Trinn 3: Slå ut hjulene på Doona-babystolen, beveg og forleng 
håndtaket til «trillemodus», og så er du klar til å gå!

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår opp Doona-
babystolen og justerer håndtaket, kan du se bruksanvisningen for 
Doona- babystolen.

(fortsetter på neste side)

Posisjon B

MONTERE OG FJERNE DOONA-BABYSTOLEN FRA DOONA ISOFIX-BASEN

Posisjon C
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2. I

I

II

II3.
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07/ Liste over biler 
med ISOFIX- 
systemet.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fester Doona  
ISOFIX-basen i spesifikke biler, kan du kontakte oss på  
info@simpleparenting.co eller besøke nettstedet  
www.simpleparenting.co

LISTE OVER BILER MED ISOFIX-SYSTEMET



NESTE GENERASJONS BABYSTOL / ISOFIX-BASE

26

08/ Anvisninger om 
vedlikehold. 

8.1. Rengjøring
Det anbefales at Doona ISOFIX-base rengjøres regelmessig for å sørge 
for at den fungerer som den skal.
Fjern alltid Doona-babystolen før du rengjør Doona ISOFIX-basen. Det 
anbefales også at Doona ISOFIX-basen fjernes fra bilen for å rengjøre 
den ordentlig.
Rengjør ISOFIX-basen ved å vaske den med en svamp eller skylle 
den med varmt vann, såpe og en klut. IKKE BRUK løsemiddel eller 
smøremidler. Bruk av noe annet enn vann og såpe kan føre til av 
bevegelige deler ikke fungerer som de skal.

 SIKRE AT UTSTYRET FUNGERER SOM DET SKAL 
• I en ulykke med en kollisjonshastighet på over 10 km/t kan 

Doona ISOFIX-basen påføres skade som ikke nødvendigvis 
er synlig. I dette tilfellet må ISOFIX-basen byttes ut. Vi 
oppfordrer deg til å kassere stolen på en tilfredsstillende 
måte.

• Kontroller alle viktige deler for skade regelmessig. 
Kontroller at alle mekaniske komponenter fungerer som 
de skal.

• Skulle Doona ISOFIX-basen bli skadet (for eksempel hvis 
noen mister den i bakken), må den undersøkes.

• Du må aldri bruke andre reservedeler eller annet tilbehør 
enn det som leveres eller er godkjent av produsenten. 
Doona ISOFIX-basen er bare kompatibel med Doona-
babystolen.
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Vi garanterer at Doona ISOFIX-basen er produsert i henhold til 
europeiske sikkerhetsstandarder og bestemmelser, og at den 
oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder.
Doona ISOFIX-basen 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 eventuelt garantikrav må garantikortet returneres sammen 
med produktet til din lokale forhandler.
Vi oppfordrer deg også til registrere Doona ISOFIX-basen elektronisk 
på: www.simpleparenting.co 

Garantien dekker en Doona ISOFIX-base som er behandlet ordentlig.

09/ To års 
garanti. 

TO ÅRS GARANTI
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Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
• når produktet viser normale tegn på slitasje
• når det oppstår skade som følge av at produktet er utsatt for 
• overdreven belastning
• når det oppstår skade som følge av feil eller upassende bruk
• når produktet har vært brukt til et annet formål enn det som er 

oppgitt i denne bruksanvisningen

Ved et eventuelt garantikrav ber vi deg kontakte oss direkte på:
info@simpleparenting.co eller kontakte din lokale forhandler på:
info@amvina.se
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10/ Garantikort.
Garantikort:

Navn: 

Adresse: 

Postnummer: 

Poststed: 

Fylke: 

Land: 

Telefonnummer (inkludert retningsnummer): 

E-postadresse: 

Doona ISOFIX-basens serienummer: 

Butikken hvor produktet ble kjøpt:   

Kjøpsdato: 

GARANTIKORT



simpleparenting.co
info@simpleparenting.co


