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Tack för att du har valt en Kronan Barnvagn!
Vi är glada att du har valt en Kronan Barnvagn och hoppas att du och ditt barn får stor glädje
och nytta av er nya vagn! En Kronan Barnvagn är gjord för dig som vill ha en rejäl och stabil
konstruktion som klarar av familjevardagen, har hög komfort för barnet, snygg design och är
funktionell och smidig för dig som förälder. För att du ska få bästa utbyte av din vagn redan
från början är det viktigt att du läser igenom den här handboken för korrekta instruktioner om
montering, funktioner och skötsel.
Med vänlig hälsning

Kronan Trademark
Om du har frågor eller funderingar kontakta Kronans kundservice på tel: 08-694 72 82 eller
via e-mail: info@kronan.com

SÄKERHET
Säkerhet är A och O och ingenting kan vara säkert nog när det gäller ditt barn. Därför är det av
största vikt att instruktioner och föreskrifter i denna handbok noga följs. Vi följer Konsumentverkets rekommendationer och genomför löpande säkerhetstester, för att säkerställa hög standard
och kvalité. Hör av dig till oss om något är oklart så berättar vi hur du ska göra.
Nedan har vi lyft fram några särskilt viktiga säkerhetsaspekter:
VARNING!
• Det kan vara farligt att lämna barn utan tillsyn. Lämna aldrig ditt barn i barnvagnen utan uppsikt.
• Se till att samtliga lås och spärrar fungerar innan du använder vagnen.
• Liggdelen är avsedd för barn upp till 8 månader, maxvikt 9 kg.
• Sittdelen är avsedd för barn från 6 månader upp till 4 år. Maxvikt 15 kg.
• Använd säkerhetsselen så fort ditt barn kan sitta utan stöd.
• Det är ditt ansvar att säkerhetsföreskrifter och instruktioner följs.
• De säkerhetsföreskrifter och instruktioner som bifogas den här handboken täcker inte alla
situationer som kan tänkas uppstå.
• Lämna aldrig vagnen obromsad.
• Se till att vagnen är bromsad när du lyfter i och ur barnet.
• Av säkerhetsskäl – använd endast av Kronan godkända reservdelar.
• För bästa stabilitet – placera alltid tyngre föremål i mitten av varukorgen. Maxlast 10 kg.
• Varukorgen får aldrig användas för transport av barn.
• Allt som hängs på vagnens handtag försämrar vagnens stabilitet.
• Vagnen får ej lastas med en totalvikt som överskrider 50 kg.
• Kronan Duovagn är avsedd för max 1 barn.
• Denna vagn är ej lämplig för löpning och skridskoåkning.
• Vid transport på exempelvis buss eller tåg, placera alltid vagnen i transportmedlets färdriktning.
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VIKTIGT – Läs anvisningarna noga före användning. Spara dem för framtida bruk.
Ditt barns säkerhet kan riskeras om du inte följer anvisningarna!

MONTERING OCH ANVÄNDARINSTRUKTION
CHASSI
Kronan Duovagn har ett chassi som är enkelt och smidigt att hantera och montera. Chassit är
ihopfällbart och försett med styrhandtag som kan justeras i höjd och anpassas till den person
som kör vagnen. Chassit är även utrustat med en praktisk varukorg. För ökad säkerhet är chassit
utrustat med två av varandra oberoende chassilås. Se bild 3. Det är viktigt att du underhåller
och sköter om chassit – Se instruktioner under avsnittet Skötsel och underhåll.
ATT FÄLLA UPP VAGNEN
• Montera först på hjulen. Se “Montering av hjul”.
• Bromsa sedan vagnen genom att trycka bromspedalen nedåt. Se bild 2 .
• Fäll upp chassit genom att dra styrhandtaget uppåt och bakåt tills du hör ett klickljud.
• Den röda säkerhetsbygeln på vagnens vänstra sida förhindrar att vagnen fälls ihop oavsiktligt.
Se bild 3 .
• För att justera vikleden, använd tumgrepp samtidigt som du trycker in båda knapparna.
Justera styrhandtaget till det läge som passar just dig. Se bild 4.

Bild 2

Bild 3

Bild 4
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VARNING!
Se till att samtliga lås och spärrar fungerar innan du använder chassit.

ATT FÄLLA IHOP VAGNEN
• Dra chassilåset mot dig samtidigt som du trycker ner handtaget med kroppen. Se bild 5.
• För handtaget framåt med höger hand, ta vänster hand och för upp den röda säkerhetsspärren
på handtagets vänstra sida. Se bild 6.
• För handtaget framåt/nedåt tills vagnen är ihopfälld.
• Ta tumgrepp på vikleden och vik in handtaget under varukorgen. Se bild 7.

Bild 5

Bild 6

Bild 7

VARNING
Säkerställ att alla fyra hjulen är ordentligt fastsatta innan vagnen används.
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MONTERING AV HJUL
Hjulen har en snabbkoppling för att du enkelt ska kunna ta av och på dem. Montera hjulen så
att färgmarkering på hjul och chassi är densamma. Hjulen är utrustade med däck och slang med
bilventil som gör det lätt att fylla på luft. Lufttrycket bör vara 30 PSI (210 kPa).
• Passa färgmarkering på hjul samt chassi för rätt montering av fram- respektive bakhjul.
• Montera hjulaxeln genom hjulets centrumhål. (Tänk på att axlarna kan vara infettade och orsaka
fettfläckar på kläder och liknande.)
• Skjut in hjulet och axeln i chassit tills du hör ett klick. Då har snabbkopplingen och hjulet
fäst ihop och hjulet sitter på plats. Se bild 8.
• Säkerställ att hjulet är korrekt monterat genom att greppa hjulet och dra utåt. Gör denna kontroll
varje gång du monterar på hjulen.
• Montera och fäst alla fyra hjulen.
• För att lossa hjulet trycker du in knappen som sitter mitt i hjulet och för hjulet utåt. Se bild 9.

K
KLIC

Bild 8

Bild 9

PUMPA HJULEN
Använd medföljande pump för att pumpa hjulen. Du har alltid pumpen med dig i det praktiska
fodralet som du smidigt fäster vid chassit. Pumpa gärna däcken återkommande 1 gång/månad
eller efter behov.
• Skruva på den lösa pumpslangen på hjulets ventil. Se bild 10.
• Skruva på pumpen på pumpslangen.
• Pumpa däcken.
• Skruva av pump och pumpslang och förvara dem i dess fodral.

Bild 10
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BROMS
Vagnens bromssystem ger full bromsverkan och
skonar hjulen från onödigt slitage.
• Du bromsar vagnen genom att trampa ner bromspedalen. Se bild 11
• Lossa bromsen genom att föra upp bromspedalen.
• Se till att du har ett bra grepp om handtaget så
vagnen inte rullar iväg. För bästa säkerhet,
använd gärna medföljande handledsband.

Bild 11

• För en fullgod bromsverkan se till att regelbundet
skölja av och smörja bromsen. Vi rekommenderar
att du använder symaskinsolja.

VARNING
Se till att samtliga lås och spärrar fungerar innan du använder vagnen!

LIGGDEL
Kronan Duovagns liggdel är stabil, ombonad och rymlig för att ditt barn ska uppleva bästa
komfort. I liggdelen kan även barnet sitta, med hjälp av ett ryggstöd. Ryggstödet har två lägen.
När barnet börjar sitta ska selen som medföljer alltid användas.
Liggdelen är avsedd för ett barn upp till cirka 8 månader, maxvikt 9 kg.
RYGGSTÖD
I liggdelen kan även barnet sitta, med hjälp av ett ryggstöd.
Ryggstödet har två lägen.

B.

VINDSKYDD
Vindskyddet bör användas vid blåst eller regn. Se bild 12 A
och B för hur du fäster vindskyddet på liggdelen.
FYRPUNKTSSELE
Med liggdelen medföljer en fyrpunktssele. Använd
säkerhetsselen så fort ditt barn kan sitta utan stöd.

A.
Bild 12

SOLKEPS
Kronans suffletter har en unik solkeps som man enkelt
viker ut från suffletten
VENTILATIONSLUCKA
Suffletten har en ventilationslucka bak. Denna kan man rulla upp och sätta fast med ett
spänne som sitter på utsidan av suffletten.
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FLASKHÅLLARE
Vid nedre delen av liggdelen finns en praktisk flaskhållare i form av ett brett resårband.
BÄRHANDTAG
Liggdelen har två rejäla handtag. Handtagen är vadderade i greppet vilket gör det smidigt och
enkelt att bära liggdelen.
VARUKORG
Vagnen är utrustad med en praktisk varukorg med en flexibel varuram, för att det ska vara
smidigt att placera föremål i varukorgen.
VARNING
Placera alltid bärhandtagen i för detta avsedda fickor när de inte används.

MONTERINGSANVISNING - LIGGDEL
Liggdelen är avsedd för ett barn och kan användas till dess ert barn är cirka 8 månader, maxvikt
9 kg. I liggdelen kan barnet även sitta, med hjälp av ett praktiskt ryggstöd.
DETALJSPECIFIKATION FÖR LIGGDEL
1. Liggdel med klädsel
2. Vindskydd
3. Sufflett med klädsel
4. Madrass med överdrag
5. Fyrpunktssele

1. Liggdel med klädsel

2. Vindskydd

4. Madrass med överdrag

5. Fyrpunktssele
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3. Sufflett med klädsel

STEG FÖR STEG
Följ anvisningarna noggrant när du monterar ihop liggdelen.
MONTERING LIGGDEL
1. Fäll upp ryggplattan i botten på liggdelen för att komma åt byglarna på ett bra sätt. Se bild 13.
2. Klicka fast bygeln i platsfästena på bottenplattan. Använd gärna dragbanden för ett bra grepp.
Se bild 14.
3. Montera huvudskyddet i fickan vid huvudändan och dra igen dragkedjan. Se bild 15.
4. Fäst madrassen vid bottenplattan enligt bild 16.
5. Klicka i suffletten i avsedda fästen på liggdelen. Se bild 17.

Bild 13

Bild 14

Bild 35

Bild 16

Bild 17

VARNING
Använd ej madrasser som är tjockare än 40 mm.

VARNING
Observera att liggdelen alltid måste användas med medföljande sufflett.
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SÅ HÄR MONTERAR OCH ANVÄNDER DU FYRPUNKTSSELEN TILL LIGGDELEN
1. Montera selens fästen i D-ringarna på liggdelens botten.
1.
Se bild 18 (punkt 2).

3.

2. Montera selen på ditt barn och knäpp spännet.
Se bild 18 (punkt 3).
2.

3. Justera selens axelband och midjebälte.
Se bild 18. Selen ska sitta åt för att
uppfylla sin funktion och vara effektiv.

Bild 18

VARNING
Använd alltid grenbandet tillsammans med midjebältet.

VARNING
Använd alltid fyrpunktsselen när ditt barn sitter i liggdelen.

MONTERA LIGGDELEN PÅ CHASSI
1. Du börjar med att kroka i de fästen som sitter i ligg- eller sittdelens fotända (A). Bild 19.
2. Sedan för du huvuddelen nedåt så de främre fästerna fäster på chassi (B). Bild 19.
3. Ta tag i fotända och huvuddel och känn efter att liggdelen verkligen sitter fast ordentligt.
4. Om ligg- eller sittdel ej är korrekt monterad innebär det en säkerhetsrisk. Bild 20.

!
B
A

Bild 20

Bild 19

VARNING
Kontrollera att liggdelens fästen mot stommen sitter fast före användning.
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SITTDELEN
Sittdelen är avsedd för ett barn, från 6 månader upp till cirka 4 år, maxvikt 15 kg. För att du
ska kunna anpassa vagnen efter om du vill ha barnet vänt mot dig eller från dig så kan sittdelen
placeras både mot dig och ifrån dig.
BYGEL
Bygeln som är placerad framför barnet kan justeras med hjälp av två svarta knappar på insidan
av bygeln. Se bild 21.
För att lossa bygeln trycker du på fästerna på insidan av sittdelen (de sitter bakom tyget för att
ditt barn ej ska kunna komma åt dem) och dra uppåt. Se bild 22.

Bild 22

Bild 21

FEMPUNKTSSELE
Sittdelen har en fempunktssele. Denna bör alltid användas då barnet vistas i barnvagnen.
SOLKEPS
Kronans suffletter har en unik solkeps som man enkelt viker ut från suffletten
VENTILATIONSLUCKA
Suffletten har en ventilationslucka bak. Denna kan man rulla upp och sätta fast med ett
spänne som sitter på utsidan av suffletten. Denna är särskilt användbar för att få bra
ventilation riktigt varma sommardagar eller om vagnen står inomhus.

VARNING
Sittdelen är inte lämplig för barn under 6 månader.
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MONTERINGSANVISNING - SITTDEL
DETALJSPECIFIKATION FÖR SITTDEL
1. Klädd sittdel

1. Klädd sittdel

2. Båge med överdrag
3. Sufflett
4. Vindskydd

2. Båge med överdrag

4. Vindskydd

3. Sufflett

STEG FÖR STEG
1. Tryck i suffletten i avsedda fästen på sittdelen. Se bild 23.
2. Tryck fast sufflettens klädsel med tryckknappar på vardera sida om suffletten. Se bild 24 A.
3. Fäst banden innanför suffletttyget på den bakre delen av suffletten. Se bild 24 B.

A.

B.
Bild 24

Bild 23

VARNING
Observera att liggdelen alltid måste användas med medföljande sufflett.
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REGLERING AV RYGGSTÖD
Ryggstödet regleras smidigt genom ett praktiskt
handtag på ryggstödets baksida. Se bild 25.

FOTSTÖD
Fotstödet är justerbart.

Bild 25

SÅ HÄR MONTERAR OCH ANVÄNDER DU SELEN TILL SITTDELEN
1. Montera selen på ditt barn och knäpp spännet. Se bild 26.
2. Justera selens axelband och midjebälte. Se bild 26.
Selen ska sitta åt för att fylla sin funktion.
1.

2.

Bild 26

VARNING
Använd alltid fempunktsselen när ditt barn använder sittdelen.

VARNING
Använd alltid grenbandet tillsammans med midjebältet.
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MONTERA SITTDELEN PÅ CHASSI
1. Du börjar med att kroka i de fästen som sitter i sittdelens fotända (A). Bild 27.
2. Sedan för du huvuddelen nedåt så de främre fästerna fäster på chassi (B). Bild 27.
3. Ta tag i fotända och huvuddel och känn efter att liggdelen verkligen sitter fast ordentligt.
4. Om ligg- eller sittdel ej är korrekt monterad innebär det en säkerhetsrisk. Se bild 28.

B
A

!

Bild 27

Bild 28

VARNING
Kontrollera att ligg- eller sittdelens fästen mot stommen/chassit sitter
fast före användning.
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AVMONTERING AV LIGG- ELLER SITTDELEN FRÅN CHASSI
För att avmontera ligg- eller sittdel från chassi, när det exempelvis är dags att byta från liggdel
till sittdel eller om du vill bära med dig liggdelen inomhus, följ anvisningarna nedan.
STEG FÖR STEG
LIGGDEL
1. Bromsa vagnen.
2. Lätta på säkerhetsspärren och dra handtaget framåt. Se bild 29.
3. Lyft upp delen i liggdelens bärhandtag.
SITTDEL
1. Bromsa vagnen.
2. Lätta på säkerhetsspärren och dra handtaget framåt. Se bild 30.
3. Ta tag i den främre och bakre delen av sittdelen.
4. Lyft av sittdelen.

A
B
c

A

Bild 29

B
c

Bild 30
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TVÄTTRÅD, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Ta hand om din Kronan Barnvagn, med god omvårdnad håller vagnen längre och fler kan ha
glädje av den! Du bör följa nedanstående rekommendationer om tvättråd, skötsel och underhåll.
Förvara vagnen under tak eller inomhus när du inte använder den.

TVÄTTRÅD
Tvätta tyget i 30 grader och använd ej sköljmedel. Följ tvättinstruktionerna på etiketten som
sitter på tyget. Var noga med att dra igen alla dragkedjor innan tvätt. Låt tyget dropptorka och
montera klädseln lätt fuktig för att få bästa passform. Låt tyget torka ordentligt innan du placerar ditt barn i vagnen.

SÅ HÄR TAR DU AV KLÄDSELN
LIGGDEL
• Vänd liggdelen upp och ner och knäpp upp alla spännen (4st).
• Knäpp upp tygflikens kardborreband och tryckknappar.
• Öppna dragkedjan i ryggen.
• Knäpp upp fempunktsselen och dra ut den från klädseln.
• Dra av hela klädseln.
• Ta ut sittplattan genom att öppna kardborreöppningen på klädselns undersida.
• Ta av tyget på ryggstödsregleringsbygeln.
• Öppna dragkedjan och ta av tyget på bygeln som är placerad framför barnet i sittdelen.
SITTDEL
• Vänd sittdelen upp och ner och knäpp upp alla spännen (4st).
• Knäpp upp tygflikens kardborreband och tryckknappar.
• Öppna dragkedjan i ryggen.
• Knäpp upp fempunktsselen och dra ut den från klädseln.
• Nu är det bara att dra av hela klädseln.
• Dra ut sittplattan genom att öppna kardborreöppningen på klädselns undersida.
• Ta av tyget på ryggstödsregleringsbygeln.
• Öppna dragkedjan och ta av tyget på bygeln som är placerad framför barnet i sittdelen.
SUFFLETTYG
• Tryck in knapparna nedanför armarna på sufflettfästena och dra ut sufflettbågarna.
Gör detta endast på ena sidan av suffletten, vilket gör det lättare att sätta på sufflettyget
igen.
• Dra av sufflettyget
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SÅ HÄR TAR DU PÅ KLÄDSELN
LIGGDEL
• Lossa ramstagen från ramen genom att vrida dem
parallellt med ramen, dra lätt inåt. Se bild 31.
• Trä på stagskydden samt nylonöglorna och sätt
tillbaka stagen på ramen. Se bild 31.

Bild 31

• Sätt ner ramen i liggdelstyget. Det mittersta nylonbandet skall vara på ramens ovansida.
Se bild 32.
• Notera att ramen hamnar åt rätt håll genom att
sufflettfästena på ramen träs i sina passningshål i liggdelstyget.

Bild 32

• Vik upp båda ramstagen och placera bottenplattan
i liggdelstyget. Alla tre nylonband ska ligga under
bottenplattan. Se bild 33.
• Notera att bottenplattan placeras åt rätt håll
genom att plastfästena på undersidan stämmer
med hålen i liggdelstyget.

Bild 33
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• Passa in plastfästena genom hålen på undersidan av
liggdelstyget och dra igen dragkedjan.
Trä fram de båda bakre fästena ordentligt. Se bild 34.

Bild 34

• Placera huvudskyddet i fickan vid huvudändan och dra igen
dragkedjan. Se bild 35.

Bild 35

• Vik tillbaka ramstagen så att plattan hamnar i botten
och ramen högst upp i tyget. Klicka fast stagen i
plastfästena på bottenplattan. Se bild 36.

Bild 36

• Dra igen dragkedjorna i både huvud- och fotända.
Släpp eventuellt på ramstagen för att lättare
komma åt dragkedjorna. Se bild 37.

Bild 37
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SITTDEL
• Placera sittplattan i fickan på undersidan av sittdelstyget. Fickan är trång för att plattan ska sitta fast hårt.
Se bild 38.

Bild 38

• Trä sittdelstyget över sittdelen. Se bild 39.

Bild 39

• Dra igenom de fem säkerhetsremmarna som sitter i
sittdelen genom öppningarna i sittdelstyget.
Se bild 40.

Bild 40

• Klicka ihop alla fyra spännen på undersidan av
sittdelstyget. Dra igen dragkedjan på baksidan
av ryggstödet. Vik sedan upp den lösa tygfliken
under justeringshandtaget och fäst den i dess
tryckknappar och kardborreband. Se bild 41.

Bild 41
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• Sätt fast skyddet på ryggstödets justerhandtag.
Se bild 42.

Bild 42

• Sätt fast skyddet över bygeln och klicka därefter
fast bygeln i sittdelen. Se bild 43.

Bild 43

SUFFLETTYG
• Klicka fast sufflettramen i ligg- eller sittdelen. Notera att den långa bygeln är mot huvudänden.
Se bild 44.
• Koppla lös den långa bygeln och trä den i suffeltens inre tygkanal, samt bakom resårtyget.
Sätt sedan fast bygeln igen. Se bild 45.
• Upprepa samma procedur med den kortare bygeln i den yttre tygkanalen.

2.
1.

Bild 44

Bild 45
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
CHASSI
• Håll chassit rent från smuts och vägsalt. Skölj, torka torrt och smörj in leder mm.
• Smörj axlar och övriga delar i metall cirka var tredje månad. Använd lämplig smörjolja.
• Kontrollera regelbundet att samtliga chassilås fungerar korrekt. Kolla även regelbundet att
skruvar och bultar är hela och ordentligt åtdragna.
• Behandla plastdetaljer med silikonspray ungefär var sjätte månad. Silikonspray finns att köpa
på välsorterade bensinmackar eller dagligvaruhandel.
BROMS
• Kronanvagnens broms är en så kallad pinnbroms. Det innebär att en splint bromsar båda
bakhjulen och hindrar vagnen från att rulla.
• För en fullgod bromsverkan, se till att regelbundet göra rent, skölja av och smörja in bromsen.
Vi rekommenderar symaskinsolja.
HJULEN
• Använd alltid hjulskydd vid kontakt med känsliga ytor inomhus.
• Märker du att vagnen drar åt något håll eller att hjulen börjar ”vobbla” åtgärdar du det genom
att justera hjulaxeln.
JUSTERING AV HJULAXEL
Efter ett par månader kan det vara bra att efterjustera hjulen.
Märker du att din vagn börjar dra åt något håll åtgärdar du det
genom att justera hjulaxeln. Se bild nr 46.
• Ta loss hjulaxeln från hjul och bromshylsa. Akta kläder för
oljefläckar.

11 mm

• Fäst eller håll fast hjulaxeln i ena änden med skiftnyckel (11 mm).
• Justera genom att dra åt muttern medurs ca ett fjärdedels varv
med skiftnyckel (19 mm). Montera ihop hjulet igen och fäst på
vagnen. Testa så att hjulaxeln fäster genom att dra hjulet utåt.

19 mm

Bild 46

• Testa alltid att hjultaxel samt hjul fäster ordentligt efter justering.
TYGET
• Använd regn- och vindskydd vid regn eller snö.
• Tvätta tyget när det är smutsigt. Smuts kan tillsammans med sol orsaka blekning.
Se tvättråd sid. 17.
• Ställ gärna vagnen i skuggan. Direkt solljus kan förutom att irritera barnet även bleka tyget
vid långvarig exponering.
Om du har frågor om skötsel, underhåll eller tvättråd så ring telefon 08-694 72 82
eller maila gärna till oss på info@kronan.com, .
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GARANTI OCH REKLAMATION
FÖRLOSSNINGSGARANTI
Om någonting skulle gå fel under graviditeten eller vid förlossningen har du alltid rätt att lämna
tillbaka vagnen och få pengarna tillbaka. Kontakta vår kundservice så ordnar vi med alla praktiska
detaljer. Vi kallar det Förlossningsgaranti.
KRONANS GARANTI
När du köper en Kronanprodukt har du alltid ett års produktgaranti. Om problem uppstår är det
viktigt att du hör av dig till oss omgående så att vi kan hjälpa dig så fort som möjligt.
• Ta kontakt med Kronan kundservice så skickar vi en förtryckt garantiblankett eller ladda ner
blanketten från vår hemsida www.kronan.com.
• Var noga med att fylla i alla uppgifter.
• Bifoga alltid kopia på kvitto eller inköpsbevis.
• Posta eller mejla tillbaka ifylld garantiblankett till oss.
• Så fort vi tagit emot garantiblanketten kontaktar vi dig och ser till att hjälpa dig på bästa sätt.
GARANTIVILLKOR
Kronan Trademark garanterar att denna produkt vid inköpstillfället samt under garantiåret är fri
från fel vad gäller material, utformning och funktion. Om det under garantitiden, vid normal
användning, korrekt montering samt följda skötselråd ändå skulle uppstå problem med produkten,
ska dessa vara av sådan art att bristen går att påvisa i material, utformning eller funktion för att
garantin ska gälla. I sådana fall reparerar eller byter vi produkten i enlighet med nedan specificerade villkor.
• Garantin gäller endast mot uppvisande av inköpsbevis utfärdat av Kronan till köpare.
• Kronan förbehåller sig rätten att vägra utföra garantiservice om inköpsbevis saknas.
• Garantin gäller inte för någonting annat än fel i material, utformning och funktion.
• Garantin täcker inte periodiska kontroller, underhåll, reparationer och utbyte av delar beroende
på normalt slitage samt skador som uppstår på produkten genom felaktig användning eller
hantering.
• Kronan har rätt att vägra garantiservice om det är uppenbart att man ej följt rekommenderade
skötselanvisningar. Läs gärna igenom dessa under ”Skötselråd” i handboken.
• Denna garanti påverkar inte konsumentens rättigheter enligt gällande tillämpad lagstiftning.
Om det inte finns någon tillämpad lagstiftning är köparens rättigheter begränsade till vad
som nämns i garantivillkoren. Kronan Trademark är inte ansvarig för skador som följer på
grund av brott mot uttalad eller underförstådd garanti för denna produkt.
• Vi lämnar ingen garanti för andrahandsköp.
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REKLAMATION
Du har tre års reklamationsrätt. Om problem uppstår är det viktigt att du hör av dig till oss
omgående så att vi kan hjälpa dig så fort som möjligt.
• Ta kontakt med Kronan kundservice så skickar vi en förtryckt reklamationsblankett eller ladda
ner blanketten från vår hemsida.
• Var noga med att fylla i alla uppgifter.
• Bifoga alltid kopia på kvitto eller inköpsbevis.
• Posta eller mejla tillbaka ifylld reklamationsblankett till oss.
• Så fort vi tagit emot reklamationsblanketten kontaktar vi dig och ser till att hjälpa dig på
bästa sätt.
Även om reklamationstiden har gått ut är det av stort värde för oss att få veta hur produkten
fungerar för dig. Så hör gärna av dig till oss och framför dina synpunkter.

KONTAKT
Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor eller funderingar.
telefon: 08 – 694 72 82 • fax: 08 – 694 72 84 • e-post: info@kronan.com
KRONAN TRADEMARK AB
WWW.KRONAN.COM
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