Servicehæfte &
brugervejledning
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TILLYKKE MED DIN STORK BARNEVOGN
Kære
Denne STORK vogn er produceret og testet efter de nyeste metoder og strengeste krav i DS/EN 1888-1:2018.
STORK Free er også produceret og testet efter kravene i DS/EN 1888-2:2018.
Alle tekstiler er OEKO-TEX®, Klasse 1 certificeret. Det er din garanti for et kvalitetsprodukt, du trygt kan lægge dit barn i.
•
•

Dit barns sikkerhed afhænger af, om barnevognen benyttes korrekt.
Barnevognens levetid afhænger af, om du følger brugervejledningen.

STORK BARNEVOGN BESTÅR AF:
Stel med påmonteret varekurv 		
Punkterfrie hjul 		
Overdel med kaleche og inderfor 		

1 stk.
4 stk.
1 stk.

VED TILKØB AF STORK LIFT – BESTÅR AF:
Lift med kaleche og inderfor 		

1 stk.

Før barnevognen tages i brug, skal du kontrollere, at den er fuldt funktionsdygtig, og at der ikke er fejl og mangler.
Eventuelle fejl og mangler skal påpeges straks!
Ridser i stel, huller i stof, falmning, trykmærker på styr og lignende erstattes ikke, efter barnevognen er taget i
brug.
BARNEVOGNSSELE
Det anbefales at anvende en sele, der opfylder kravene i følgende europæiske sikkerhedsstandard DS/EN 13210.
Selen monteres i selebeslagene, der er monteret i bunden af overdelen. Selen skal købes separat, afstand mellem
selebeslag: 35 cm.
Husk, at selens stropper skal strammes til, således at barnet ikke har mulighed for at rejse sig op i vognen eller
vende sig. Se seleproducentens vejledning.
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STORK SIKKERHEDSINFORMATION
INSTRUKTIONER FØR BRUG – for dit barns skyld
Dit barns sikkerhed er den absolut vigtigste faktor. Derfor bedes du venligst læse disse vigtige informationer omhyggeligt
før brug – gem dem meget gerne for fremtidig brug.

ADVARSEL! STORK BARNEVOGN ER BEREGNET TIL 1 BARN FRA 0 MÅNEDER TIL 3 ÅR, DOG MAKS 15 KG.
STORK FREE ER BEREGNET TIL 1 BARN FRA 0 MÅNEDER TIL 3 ÅR, DOG MAKS 22 KG.
FØLGENDE PUNKTER ER ADVARSLER
• Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
• Husk altid at bremse vognen, især hvis barnet efterlades i den.
• Brug en barnevognssele, så snart dit barn kan sidde selv.
• Husk at sikre, at alle låsemekanismer er aktiveret før brug.
• Hold dit barn væk, mens dette produkt slås op og foldes sammen for at forhindre skader.
• Tjek at barnevognskassens låse er korrekt aktiveret før brug.
• Enhver last på styr/håndtag eller side påvirker vognens stabilitet.
• Lad ikke børn lege med dette produkt.

ADVARSEL! DETTE PRODUKT ER IKKE EGNET TIL LØB ELLER RULLESKØJTELØB.
SIKKERHEDSINFORMATION FOR LIFT
FØLGENDE PUNKTER ER ADVARSLER
• Liften må kun anvendes så længe, at barnet ikke kan sidde selv.
• Liften må kun anvendes, indtil barnet kan vende sig selv uden hjælp.
• Liften må kun anvendes, indtil barnet vejer maks. 9 kg.

ADVARSEL! BRUG ALDRIG DENNE LIFT PÅ ET STATIV. DETTE PRODUKT ER KUN EGNET TIL ET BARN,
DER IKKE KAN SIDDE SELV, RULLE RUNDT ELLER SKUBBE SIG SELV OP PÅ HÆNDER ELLER KNÆ.
BARNETS MAKS VÆGT: 9 KG. TJEK AT BARNEVOGNENS LÅSE ER KORREKT AKTIVERET FØR BRUG!
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STORK GENEREL INFORMATION
VIGTIGE INFORMATIONER FØR BRUG AF VOGNEN
FØLGENDE PUNKTER ER ADVARSLER
• Vognen skal altid være bremset, når du løfter barnet ind eller ud af vognen.
• Vognen er leveret med kaleche, og denne skal altid være monteret på vognen under brug.
• Hele barnevognen må ikke løftes ved kun at løfte i overdelen.
• STORK barnevognen er egnet til et barn på maks 15 kg og STORK Free maks 22 kg.
• Ved transport af varer skal varekurven anvendes (maks 5 kg).
• Når pusletasken hænger på stellet er maks vægtkapacitet 2 kg.
• Barnet skal altid spændes fast med sele, fra barnet kan sidde selv, vende selv eller fra barnet er
6 måneder.
• Overdelen må ikke bæres, mens barnet sidder i den.
• Det frarådes at anvende søskendesæde, da det forringer stabiliteten.
• Stel og overdel må ikke rengøres med højtryksrenser.
• Ved brug af lift i vognen skal bærestropper altid holdes ude af liften under brug.
• Anvend et regnslag og insektnet der passer godt til vognen og sidder fast, så barnet ikke kan trække det
ind i vognen. Anvendes kun når det er nødvendigt på grund af ventilation.
• Vognen kan identificeres via serienummer på overdel og stel.
• Madrassen i overdelen må maksimalt have en højde på 4,5 cm.
• Der må aldrig sidde mere end ét barn i barnevognen.
• Brug kun tilbehør godkendt af STORK. Kun originale reservedele må anvendes.
• Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.

REKLAMATIONSRET REKLAMATIONSRET
REKLAMATIONSRET
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STORK BRUGERVEJLEDNING
KORREKT SAMLING AF OVERDEL
1. De to metalbøjler i bunden af kassen trækkes væk fra midten, indtil de låses fast i beslagene i hver ende af 		
overdelen.
2. Det aftagelige inderfor fastgøres med velcro i hovedenden og fodenden af overdelen.
Hullerne i siden trækkes hen over de to Easy Click låse.
3. Kalechen sættes fast ved at trykke de to indstikdele ned i overdelens kalechefæste. Kontroller, at de glider i 		
hak. Derefter fastgøres yderstykket ved hovedenden med de to velcro-stykker og trykknappen i bunden.
4. Madrassen placeres i bunden af kassen. Forlæderklappen fastgøres med de to magnetknapper. 			
Husk at løfte op i magnetknapperne for at åbne forlæderklappen.
5. For at betjene kalechen trykkes på plastikknappen i venstre side af kalechen. Husk, at dette gælder både når 		
kalechen lægges ned, og når den slåes op.
6. Kalechen har en integreret solskærm, som også beskytter mod vind og regn. For at benytte denne flyttes 		
trykknappen i bunden af barnevognskassen op til trykknappen på overdelen (begge i hovedenden af overdelen). 		
Herefter løsnes velcroen på siden af overdelen. Tryk nu på plastikknappen i venstre side af kalechen og læg 		
kalechen fremover.
VIGTIGT! Kalechen kan ikke slås ned med påsat forlæderklap.
VENTILATIONSKLAP PÅ OVERDEL
Vi anbefaler altid at anvende ventilationsklappen flittigt på varme dage, så der kan komme luft igennem barnevognen
– især vigtigt ved brug af insektnet. Lynlåsen lukkes op, og de indsyede magneter holder klappen åben.
Vi anbefaler altid at anvende regnslag ved regn- og snevejr.

ADVARSEL! VOGNEN ER LEVERET MED KALECHE, OG DENNE SKAL ALTID VÆRE MONTERET PÅ
VOGNEN UNDER BRUG!
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UD- OG SAMMENFOLDNING AF STEL
1. Stellet foldes ud ved at løfte i håndtaget indtil et tydeligt klik høres fra de to låsebeslag.
2. Kontroller altid efter udfoldning af stellet, at begge låsebeslag er fastlåst ved at løfte i håndtaget.
3. Når stellet skal foldes sammen, trækker du i begge udløserhåndtag på samme tid.
4. Låsene er nu frigjort og styret føres fremover, indtil stellet er foldet helt sammen.
5. Stellet er udstyret med justerbar affjedring.
6. Styrets højde justeres ved at trykke ind på de to knapper samtidig med at højden justeres.
VIGTIGT! Hvis affjedringen ønskes ændret kontaktes
nærmeste STORK forhandler.
Affjedringen må under ingen omstændigheder justeres
af andre end forhandleren. Hvis dette ikke overholdes,
kan garantien bortfalde.
Stellet må aldrig slås sammen, mens overdelen er
påmonteret stellet.

ADVARSEL! HOLD DIT BARN VÆK, MENS DETTE PRODUKT SLÅS OP OG FOLDES SAMMEN FOR AT
FORHINDRE SKADER!
ANVENDELSE AF PARKERINGSBREMSE
• Bremsen aktiveres ved at træde ned midt på bremsebommen.
• Bremsen deaktiveres ved at træde på pedalen på stellet.
• Barnevognen skal altid stå på et lige og fast underlag.
• Kontroller altid at barnevognen står stabilt og har kontakt med underlaget på alle fire hjul.

ADVARSEL! HUSK ALTID AT BREMSE VOGNEN!
AF- OG PÅMONTERING AF HJUL
• Barnevognen leveres med punkterfrie dæk, der kræver minimal vedligeholdelse.
• Hjulene monteres ved at trykke på gummiknappen på hjulet, og derefter
skubbes hjulet på. På drejehjulene befinder knappen sig på fronten af hjulet.
• Kontroller at hjulet er korrekt monteret ved at trække i hjulet efter montering. 		
Gentag på alle fire hjul.
• For at afmontere et hjul trykkes på gummiknappen midt på hjulet samtidig med, 		
at du trækker hjulet af. På drejehjulene befinder knappen sig på fronten af hjulet.
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AFMONTERING OG VASK AF VAREKURV
1. Lyn lynlåsen i bunden af varekurven op.
2. Drej de to låsestykker på pladen i varekurvens bund.
3. Vip de to bøjler op og træk dem ind mod midten af pladen.
4. Træk pladen forsigtigt ud af varekurven.
5. Knap trykknapperne, der fastgør varekurven til stellet op.
6. Træk forsigtigt varekurven af stellet.
7. Træk forsigtigt afstiveren ud af varekurven.
8. Træk herefter bøjlen ud af varekurven. Pas på bøjlen ikke bøjes.
9. Varekurven kan nu håndvaskes i lunkent vand. Brug ikke skrappe rengøringsmidler.
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
OVERDEL
• For at bevare overdelens farve længst muligt anbefales det at beskytte den mod solens UV-stråler. 			
Forsøg at holde vognen i skygge så meget som muligt. Vær opmærksom på, at vinduer og lignende 			
kan reflektere solens UV-stråler.
• Vognen skal opbevares på et tørt og opvarmet sted.
• Anvend altid et regnslag ved regn- og snevejr.
• Udluft vognen efter brug ved at fjerne lift, sengetøj og madras. Tag lift, sengetøj og madras ud 			
natten over, så evt. fugt forsvinder. Anbefales dagligt.
• Er overdelen blevet våd eller fugtig skal den altid tørre opslået, da stoffet ellers kan blive jordslået.
STEL
• Tør altid stellet af, hvis det har stået ude i fugtigt vejr.
• Vask stellet med bilshampoo og tør efterfølgende stellet af med en tør klud. Dette er især vigtigt 			
om vinteren pga. salt på veje og fortove og om sommeren efter gåture ved stranden.
Anbefales ugentligt om vinteren.
• Smør alle bevægelige dele en gang om måneden.
• Går du tit ture på grusveje, stranden eller saltede veje, så smør med syrefri olie.
• Stellet skal opbevares tørt og opvarmet.
• Brug aldrig krompudsemiddel eller andre slibemidler på stel eller hjul.
HJUL
• Smør jævnligt akslerne på hjulene med syrefri olie.
VASKEANVISNING
• Inderfor til overdel og lift kan håndvaskes i lunkent vand.
• Kaleche, lift og forlæder tørres af i opslået tilstand med en fugtig klud.
• Brug tekstilrens til pletter og ingen skrappe rengøringsmidler.
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STORK SERVICE I 36 MÅNEDER
DIN SERVICEGARANTI STARTER HER

Service samt eventuelle reparationer skal udføres af en autoriseret STORK forhandler.
Udover den almindelige vedligeholdelse ANBEFALER STORK, at serviceintervallerne overholdes for at mindske slitage
og for at sikre, at vognen er fuldt funktionsdygtig.
KONTROL AF OVERDEL

6 MDR.

12 MDR.

24 MDR.

36 MDR.

6 MDR.

12 MDR.

24 MDR.

36 MDR.

6 MDR.

12 MDR.

24 MDR.

36 MDR.

Magnetknapper skal være fastspændte
Foldemekanisme skal være funktionsdygtig
Selebeslag skal sidde forsvarligt fast i bunden
Easy Click system (overdel skal låse fast på stel)
KONTROL AF STEL
Styret skal kunne låse i 5 positioner
Kontroller de to låsemekanismer
Klap stellet sammen og kontroller for slør
Kontroller bremse samt udløsermekanisme
Kontroller, at alle hjul kan tages af samt låses fast
Bolte på varekurv skal være fastspændt
Kontroller, at alle bolte, møtrikker og nitter er fastspændte
OPSMØRING AF DELE
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ØVRIGE BEMÆRKNINGER

INTERVAL

DATO

6 MDR.

12 MDR.

24 MDR.

36 MDR.

BUTIKSSTEMPEL OG UNDERSKRIFT

6 MDR.

12 MDR.

24 MDR.

36 MDR.
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NOTER:
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STORK TEKNISKE DATA
VÆGT I KG

STØRRELSE I CM

Stel inkl. faste hjul

13,8 kg

Stel sammenklappet STORK barnevogn

89x51x12 cm

Stel inkl. drejehjul

13,6 kg

Stel sammenklappet STORK Free

89x52x20 cm

Stel ekskl. hjul
Hjul
Overdel uden madras
Lift

9,4 kg
1-1,1 kg pr. stk
7,9 kg

Overdel sammenklappet
Lift sammenklappet
Liggemål

108x58x18 cm
86x37x9 cm
97 cm

3 kg

STORK REKLAMATIONSRET
STORK YDER 2 ÅRS REKLAMATIONSRET PÅ BARNEVOGNEN
Følgende punkter er ikke dækket af reklamationsretten
• Skader, som skyldes forkert brug.
• Skader, som skyldes dårlig/manglende vedligeholdelse.
• Almen slitage.
• Falmning af stoffet.
• Ridser i stel, topramme, huller i stoffet, trykmærker på styr og lignende erstattes ikke efter
barnevognen er taget i brug.
• Fugtskader i vognen/jordslåethed er ikke omfattet, da det skyldes manglende udluftning eller at vognen ikke er
opbevaret tørt.
VIGTIGT!
Ved reklamation skal forhandleren kontaktes og kvitteringen skal medbringes ved henvendelse.
Overdel og stel kan identificeres ud fra serienummeret. På overdelen findes dette under bunden og på stellet findes
det på tværstiveren øverst.
Skulle vognen mod forventning have en fejl, skal du straks rette henvendelse til forhandleren.
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STORK ER MERE end du tror...
WWW.STORKBARNEVOGN.DK
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