
Gratulerer med ditt nye turprodukt! Med Skeasy 
blir skiturerene hyggeligere for store og små. 
Skeasy bruker barnets ski til meier, og gjerne en 
ryggsekk med ho�ebelte til trekksele. Beltet på 
trekksnora kan alternativt brukes rundt midjen.

Tilpasning før bruk

Før Skeasy tas i bruk skal tupplata tilpasses 
skiene. Det gjøres ved å sette inn klips-typen 
som gir tupplata en bakkeklaring på circa 40 
mm fra golvet. Det kan være greit å prøve seg 
fram. Den bredeste skia, Åsnes Snømann, 
trenger ikke klips. Spisse Fisher ski trenger de 
bredeste klipsene, og Madshus et av de andre, 
avhengig av modell.

Klipsene ligger i lokket på Skeasy-sekken.

Mer informasjon for tilpasning og montering 
finnes under “Montering”, på www.skeasy.no.
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Sikkerhet

Skeasy passer i standard skispor, og er ment 
for turer der barna i utgangspunktet kan gå 
selv. Noen vil trenge litt tilvenning for å finne 
ut av fart, balanse, kontroll av tau og 
bremsing i nedoverbakke. Man kan stå bak 
eller på siden og kontrollere fart og retning 
ved å holde i håndtakene på den høye ryggen. 
Ta hensyn til terreng, føre og ferdigheter. 
Oppmuntre barna til å bidra med styring og 
bremsing i krevende nedoverbakker. Skeasy 
er et fritidsprodukt, og skal ikke brukes i lek 
av barn under 14 år uten oppsyn av voksne.

Sikringsbeltet er inkludert for å kunne gi de 
minste barna støtte til å sitte oppreist dersom 
de skulle sovne. Beltet er konstruert for å 
løsne i tilfelle Skeasy velter, slik at barnet ikke 
henger fast etter eventuell velt.

I utgangspunktet er barnet kledd for været, og 
går på ski selv. Vær oppmerksom på barnet 
dersom det skal sitte på Skeasy over lengre 
tid, og bruk teppe eller varmepose for å holde 
varmen, etter hva forholdene krever.
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