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Rengöring av sittvagnen

Tvätta av sittvagnen med rengöringsmedel, 
använd  ett rengöringsmedel utan slipmedel. 
Torka av med torr trasa. Vid behov kan också 
desinfektionsprit användas.

Använd ej scotchsvamp eller andra hårda mate-
rial som kan skrapa sönder lackfärgen.

Högtryckstvätt skall inte användas direkt på 
hjullager.

Maskintvätta klädseln i 40 grader. Torktumla ej.
Torka klädseln plant liggande.

Använd gärna dagligen tryckluft för att snabbt 
få bort grus och damm från sittvagnens hjul.

Observera!

Sittvagnarnas utseende kan variera 
beroende på storlek och tillbehör. På nedre ramen, 
vid bakhjulet sitter en etikett med benämning och 
serienummer.

De delar som spruckit, fått rostskador eller 
skadats skall omedelbart bytas ut, originaldelar 
skall alltid användas. 

På ramen skall det finnas en etikett med 
följande information:

Denna produkt säljs i Sverige genom
Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39  KUNGSBACKA 

Beställ ny om denna saknas!

Sufflett

Körhandtag

Parkeringsbroms

Bakhjul

Ledat framhjul

Fotplatta

Korg

Klädsel
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Gör rent hjulen:

Runt hjulen samlas mycket damm, hår mm.
Smutsen gör vagnen trög att köra.
Tänk på att ta bort/ rengörahjulen ofta.

Gör så här:

Skruva av framhjulen från gaffel. 
Borsta rent.
Montera tillbaka hjulet.

Kontrollera att hjulet rullar lätt framåt.
Kontrollera att framhjulet kan rotera runt sin axel. 

Kontrollera alltid innan användning att:

 - Fram och bakhjulen rullar lätt.
 - Hjulen inte är sönder eller slitna.
 - Sittvagnen rullar rakt då den skjuts framåt.
 - Parkringsbromsen fungerar.
 - Bältena sitter väl placerade på barnet och   
   säkrar att barnet tryggt sitter kvar i vagnen.

 
Kontrollera att:

1. Ihopfällningsmekanismen 
 fungerar.
 

2.  Fotplattan fungerar att flytta  
 upp och ner samt går att  
 fälla upp.
 

3. Sittplattans skruvar är 
 kompletta och att plattan  
 kan justeras i sittdjup.

4. Pröva ryggfällningsmeka 
 nismen och kolla att ryggen  
 kan vinklas.

5. Pröva också att slå på 
 parkeringsbromsen så att  
 sittvagnen står stilla när  
 bromsen ligger an.

6. Byt ut klädseln och bälten  
 vid behov.


