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Bruksanvisning
Special Tomato Eio barnevogn
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Ta av/sette på bakhjul 
Det er hurtigkopling på hjulene 

Ta av/sette på forhjul 

Svinghjullås  forhjul 

Ta av hjul 
Press inn knappen i senter av 
hjulet og ta av hjulet. 
Sette på hjul 
Dytt hjulakslen inn til du hører 
et klikk, nå sitter hjulet på.  

Press ned knappen og ta av hjulet 

Dytt hjulakselen opp til du hører et 
klikk, nå sitter hjulet på. 

Løft opp hendelen til du hører et klikk, hjulet er IKKE låst nå. 
Press hendelen ned til du hører et klikk, NÅ er hjulet låst. 
NB! Husk å gjøre dette på begge hjulene. 
NB! Forhjulene må stå MED kjøreretningen for å låses! 
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Regulering av ryggvinkel/rygg opp/ned 

Baksiden av ryggen 

Regulering av fotbrett 
Knevinkelen kan reguleres 

Knevinkelen kan varieres i flere 
posisjoner. Press inn knappene på 
begge sider, når disse holdes inne kan 
fotbrettet senkes helt ned. Ønsket 
knevinkel oppnås ved å løfte opp i 
forkant av fotbrettet, det høres et 
klikk hver gang fotbrettet er i låst 
posisjon (fire forskjellige posisjoner). 

Rygg opp: A:Ta tak på begge sider av 
spennen, dytt inn mot ryggen mens du 
trekker i beltet(B) i den røde pilens 
retning.  
Rygg opp: C: På spennen er det 
merket en pil; press i pilens 
retning(nedover) og ryggen legges 
bakover. Slipp pilen når ryggen er i 
ønsket posisjon.  

A 

B 

C 
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Kalesje 

Putesett sidestøtter og setesidestøtter 

A: Kalesjen settes på ved å skyve 
kalesjefestene på kalesjen ned i 
kalesjefestene på rammen av vognen. 
B: Kalesjen tas av ved først å kneppe 
opp reimen (1) på begge sider 
deretter presse inn knapp (B) på 
begge sider og trekk kalesjen opp. 

Nedre del av kalesjen er festet med 
glidelås (2), denne kan tas av.  

1 

2 

Putesettet består av fire separate 
puter. Disse er festet med velcro og 
kan enkelt tas av eller monteres. 
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Justering av sele 

Regulering av selens skulderhøyde 

Rygg sett innenfra 

A: Fest selen i låsen. 
B: Tilpass selelengden. 
C: Beltelåsen åpnes ved å presse inn 
på hver side av låsen og trekk opp 
beltet

Høyden på skulderselen kan reguleres ved å 
trekke ut selen og flytte den til ønsket høyde i de 
ferdige slissene. 
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Parkeringsbrems 

Legge sammen vogn 

Legge sammen vognen forts. 

A: Ryggen helt tilbake. 
B: Sørg for at nedre del av kalesjen er plassert 
slik i forhold til ryggen. 
C: Plasser kjørebøylen i oppreist stilling. 
D: Forhjulene skal IKKE være låst og de skal 
peke MOT kjøreretningen. 
E: Fotbrett i nederste stilling. 
F: Stå bak vognen, trekk opp låsemekanismen 
på begge sider (sitter på rammen under 
polsteret på hver side) og trekk opp 
sikkerhetslåsen på høyre side. 

Press ned bremsen med foten for å 
låse bremsen. Løft opp for å løsne 
bremsen. Bremsen virker på begge 
hjulene samtidig. 
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A: Låse mekanismen er nå åpen. 
B: Press ned på kjørebøylen. 

A: For å holde vognen sammen når 
den er foldet med hendelen som er 
plassert på rammen over kalesjefestet 
på høyre side. 
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EIO barnevogn 

Art.nr. 1434-802 
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EIO barnevogn reservedeler side 1 
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EIO barnevogn reservedeler side 2 
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EIO barnevogn reservedeler side 3 
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banolife.no

Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell!

Med spesialtilpassede hjelpemidler ønsker vi å gjøre 
en forskjell i hverdagen for barn, ungdom, voksne 

og eldre med forskjellig funksjonsnivå.

Bano Life
Berghagan 7, 1405 Langhus

post@banolife.com
tlf. 64 91 80 60
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