
2 / SÄKERHETSINFORMATION 
VIKTIG INFORMATION. 

LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA DE FÖR 

FRAMTIDA BRUK. DITT BARNS SÄKERHET KAN PÅVERKAS OM DU INTE FÖLJER DESSA 

INSTRUKTIONER. 

VARNING! Denna produkt passar endast fordon med godkända trepunktsbälten enligt ECE 

reglemente nr 16 eller motsvarande standard. 

Denna produkt är en bilbarnstol i bilstolgrupp II, III för barn 15–36 kg. 

Denna manual och bruksanvisning ska ges till kunden. 

Rätten till utskriftsfel, fel och tekniska ändringar reserveras. 

VARNING! Säkerhet för personen som monterar denna produkt: 

* Se till att inga föremål hamnar mellan eller under bilbarnstolen vid montering eller borttagning av 

bilbarnstolen. Det kan orsaka klämskada på fingret. 

* För att undvika skador på bilbarnstolen, se till att den inte hamnar i kläm i bilen (mellan dörrar, 

säten el. dyl.). 

* Förvara bilbarnstolen på en säker plats när den inte används. Ställ inga tunga saker i 

bilbarnstolen och förvara den inte vid värmekällor eller i direkt solljus. 

VARNING! För bilsäkerhet: 

* En del bilar har ömtåliga klädsel på sätena (velour, läder o.dyl.) och kan slitas snabbare vid 

användning av bilbarnstol. För att skydda sätet rekommenderar vi användning av tillbehör speciellt 

för detta syfte. 

FARA! För ditt barns säkerhet: 

* Caretero LEO får endast användas som bilbarnstol för att spänna fast ditt barn i bilen. 

* Denna bilbarnstol ska monteras framåtvänd och användas endast för grupp II och III (15–36 kg) i 

bilar med trepunktsbälten. 

* Placera inte bilbarnstolen på ett säte med aktiv krockkudde (airbag). 

* Kontrollera alltid innan avfärd att bilbarnstolen är rätt monterad. 

* Baksätet är den säkraste platsen att montera bilbarnstolen på. 

* Vänligen se till att alla delar är monterade på rätt sätt och att bilbarnstolen inte är i kläm för 

vikbara säten eller dörrar. 

* Bilbarnstolen får inte användas om bälten för barnet inte är fastspänt på rätt sätt. 

* Använd eller transportera inte bilbarnstolen i bilen om den inte är fastmonterad på rätt sätt. 

* Använd inga andra fästpunkter än de som finns i denna manual eller de som är markerade i 

bilen. 

* Kontrollera bilbältena regelbundet, speciellt fästningspunkterna, sömmarna och de justerbara 

delarna. 

* Använd inte bilbarnstolen om den har gått sönder eller någon del fattas. 

* Det är viktigt att se till att alla midjebälten löper tillräckligt lågt för att skydda barnets bäcken. 

* Vänligen fäst speciell uppmärksamhet på att spänna åt bilbältena som håller bilbarnstolen på 

plats samt att bälten inte är tvinnade och att de är justerade enligt barnets längd. 

* Alla fasta delar och plastdelar ska fästas så att de i daglig användning inte hamnar i kläm 

emellan rörliga bilsäten eller dörrar. 

* Det är förbjudet att modifiera bilbarnstolen på något sätt eller tillägga delar utan tillstånd av 

lämplig myndighet. 

* När du har monterat stolen och satt i barnet, se till att bälteslåset är på rätt plats. På så sätt 

försäkras att stolen hålls säkert på plats. Bälteslåset få inte placeras intill eller i närheten av hål på 

underlaget på bilbarnstolen. I detta fall, montera stolen på en annan plats eller förkorta spännbältet 

genom att tvinna det. 



* Bilbarnstolen får inte användas utan klädsel. Klädsels får heller inte bytas ut till annan än klädsel 

rekommenderad av tillverkaren eftersom klädseln är en integrerad del av bilbarnstolen. 

* Bilbarnstolen ska inte användas mer än högst fem år från tillverkningsdatumet därför att de 

fysiska egenskaperna kan försämras, till följd av att plastmaterialet åldras. 

* Det är förbjudet att använda bilbarnstolen som en stol eller en leksak. 

* Vi händelse av en olycka eller kollision i högre hastighet än 10 km/h kan bilbarnstolen gå söder 

utan synliga skador. I dessa fall ska bilbarnstolen bytas ut mot en ny. 

* Vänligen återvinn bilbarnstolen på rätt sätt när den inte längre används. 

* Utför en fullständig kontroll på bilbarnstolen efter en skada (t.ex. om bilbarnstolen tappas på 

marken). 

* Kontrollera regelbundet alla viktiga delar på bilbarnstolen för eventuella skador. Se till att alla 

mekanismer fungerar ordentligt. 

* Det är förbjudet att smörja delar på bilbarnstolen. 

* Lämna aldrig barnet i bilbarnstolen utan uppsyn. 

* Se till att barnet kliver in i och ut från bilen på trottoarsidan av gatan. 

* Installera inte bilbarnstolen på ett säte med aktiv krockkudde (airbag). 

* Montering av bilbarnstol på ett säte med endast tvåpunktsbälte är förbjudet. 

* Denna typ av bilbarnstol kan endast monteras på bilsäten med trepunktsbälten och ett 

upprullningselement som överensstämmer med FN/ECE reglemente nr 16 eller annan 

motsvarande standard.4 / MONTERING AV BILBARNSTOL GRUPP II, III (15–36 kg) 

Placera bilbarnstolen på passagerarsätet i framåtvänd riktning. Se till att bilbarnstolen lutar mot 

ryggstödet på sätet och att basen är stabilt på sätet. Placera barnet i stolen. Dra bilbältet framför 

barnet och spänn fast bältet i det ordinarie låset (du hör ett klick-ljud). Placera axelbältet och 

midjebältet under armstöden. Övre delen av axelbältet ska löpa över axeln och bröstet på barnet 

(B-1). 

Innan varje användning, se till att bilbältet är fastsatt på rätt sätt enligt bilden i (B-2). Se till att bältet 

är spännt och att det inte är tvinnat. När bilbarnstolen inte används av barnet, ska stolen alltid 

spännas fast med bilbältet. Annars finns det fara för att stolen orsakar skada för passagerare eller 

bil vid händelse av olycka eller nödbromsning. 

TVÄTT OCH UNDERHÅLL 
Kom ihåg att ENDAST använda originell stoppning för Caretero LEO bilbarnstol eftersom den är 

en integrerad del av stolen och spelar en viktig roll i dess välfungerande. Klädseln kan tas bort för 

tvättning (handtvätt eller maskintvätt i max 30°C). Torktumla inte. Använd endast milda tvättmedel. 

Plastdelarna på stolen kan torkas av med fuktig trasa och lite tvål. Använd aldrig starka 

rengöringsmedel så som blekningsmedel. Styrk aldrig klädseln. 


