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Gratulerer med din Voksi® Active pose. 
Les bruksanvisningen før du tar posen i bruk. 
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk!

1.0 UNIK ACTIVEPOSE!
•  Voksi® Active er en høykvalitets dunpose,
 perfekt til aktive familier.
•  Posen er fylt med 80% dun og 20% fjær  
 og underdelen består av 100% ull.
•  Dunen gir god varmeisolasjon og fjærene er
 med på å opprettholde en god spenst i posen.
•  Ull har den unike evnen at den transporterer   
 fuktighet vekk fra barnets kropp. Ull puster og  
 har  suverene ventilerende egenskaper.
•  Voksi® Active er vind- og vannavvisende og
 består av pustende materiale.
 Pustende materiale: 4000 g/m2/24h
 Vannsøyle: ≥8000 mm
 Vindmotstand: < 5Lm2.s
•  Den sveisede glidelåsen på Voksi® Active er
 vann – og vindtett.
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2.0 PRODUKTET:

2.1 BAKSIDE/UNDERDEL I ULL:
1 Forhåndsskuttede og  forsterk-

ede hull til vognseler. Disse er 
dekket med beskyttende flapper 
av ull, for å unngå kuldebroer.

2 Antiskli på undersiden gjør at 
Voksi®posen ikke sklir.

3 Posen er foret med ull og har et 
inntertekstil i fleece.

2.2 FREMSIDE/OVERDEL 
AV DUN OG FJÆR:  
1 Snorer til å stramme hodedelen.
2  Feste til smokkelenke.
3  Lommer med glidelås.
4 Glidelås til åpning  av fotenden. 

Posen kan åpnes helt opp i 
begge glidelåsene, foldes ut og 
brukes som leketeppe.

5  Kuldebro under alle glidelåser. 
6 Refleks.

2.3 FORLENGERDEL:
1 Refleks.
2  Glidelås til åpning fotenden. 
3 Kuldebro under glidelåsen
4 Forlengerdelen kan brukes opp 

til ca. 6 år.
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3.0 MONTERING AV FORLENGERDEL
•  Forlengerdel festes i bunn av posen ved  

å feste glidelåsen på venstre side av forlengerdel inn 
på glidelåsen på venstre siden av posen. Dra glidelåsen 
gjennom hele forlengerdelen og posen over til høyre 
side. Fest reflex med borrelås over glidelåsene.  
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4.0 RENGJØRING AV POSE
         OG FORLENGERDEL
•  Vaskemiddel: Nøytralt vaskemiddel uten optisk  

blekemiddel. Dosering: 1/4 dose av vanlig vask.
•  Tørking: Bør tørkes i tørketrommel, med tennisballer. 

 Ved annen tørking må posen ristes flere ganger til den 
er helt tørr. Fordel dunen ved å dytte den på plass, 
dersom den skulle forflytte seg etter vask, eller i bruk. 

Kontroller alltid vaskeanvisning i pose eller forlengerdel 
og  følg denne. 

5.0 OPPBEVARING AV VOKSI® ACTIVE
•  Hvis Voksi® Active ikke er i bruk bør denne legges 

tilbake i baggen eller i en pose av stoff eller papir.  
Dun må aldri oppbevares i plast, da det er fare for 
kondens, noe  som vil føre til at dunen klapper sammen.

•  Voksi® Active bør ikke ligge sammenrullet over lengre 
 tid, da noe spenst og luft vil forsvinne ved denne 
typen oppbevaring.

6.0  ADVARSEL
•  Ved bruk av Voksi® Active er det viktig at ute- 

 temperatur og værforhold alltid taes til vurdering, 
slik at barnet er riktig kledd.  

•  Snorene i hodeenden skal alltid knyttes og puttes 
tilbake i lommen slik at barnet ikke kan få tak i disse.

•  Ved rens av Voksi® Active, les alltid vaskeanvisningen 
på delene nøye.

•  Vær oppmerksom på fare ved åpen ild eller andre 
varmekilder slik som elektriske ovner,  gassovner etc.  
i nærheten av Voksi®posen.

•  Benytt kun reservedeler og tilbehør levert eller 
 godkjent av produsent.
•  Voksi® Active kan ikke brukes med bæreplate,  

som bærebag.
•   Løse deler på posen som skinnlapper, puller etc.  

bør sjekkes jevnlig for slitasje.  

Congratulations on your Voksi® Active bag. 
Please read the user guide before using the bag. 
Please keep the user guide for future reference.

1.0 UNIQUE ACTIVE BAG!
•  The Voksi® Active is a high-quality down bag     
 that is perfect for active families.
•  The filling is 80% down and 20% feather, and  
 the underside is 100% wool.
•  The down provides good thermal insulation,  
 while the feathers help keep the bag nice and  
 flexible.
•  Wool has an unique ability to transport moist  
 away from the child’s body. Wool breathes and  
 has great ventilation performance.
•  The Voksi® Active is wind and water repellent,  
 and is made from breathable material.
 Breathable material: 4000 g/m2/24h
 Water column: ≥8000 mm
 Wind resistance: < 5 l/m2 sec
•  The welded zippers on  the Voksi® Active are  
 waterproof and windproof.
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2.0 THE PRODUCT:

2.1 WOOL BACK/UNDERSIDE:
1 Pre-cut and reinforced holes for 

travel system harness. They are 
covered with protective wool 
flaps to prevent thermal bridge. 

2 Friction pads on the underside 
stop the Voksi® bag slipping.

3 The bag is lined with wool and 
has fleece on the inside.

2.2 DOWN AND FEATHER FRONT/
TOP: 
1 Ties for tightening the hood. 
2  Attachment for pacifier clip.
3  Pockets with zippers.
4 Zippes for opening the bottom. 

The bag can be opened right up 
using both zippers, spread out 
and used as a play mat.

5  Baffle under all zippers. 
6 Reflectors.

2.3 EXTENSION:
1 Reflectors.
2  Zipper for opening the bottom.  
3 Baffle under zipper.
4 The extension can be used up to 

approximately 6 years of age.

3.0 FITTING THE EXTENSION 
•  Fasten the extension on the bottom of the bag  

by attaching the zipper on the left of the  
extension  to the zipper on the left of the bag.  Pull the 
zipper all the way over to the right-hand side of the 
extension and bag. Secure the reflectors over the 
zippers with the hook and loop fastener.

2

64

3

5

1

2

1

312

7

4.0 CLEANING THE BAG AND 
          THE EXTENSION
•  Detergent:  Neutral detergent containing no optical 

brighteners. Dosage: 1/4 of normal detergent quantity.
•  Drying: Should be dryed in the dryer with tennis balls, 

on low heat or airdryed. If airdryed,  lye flat and shake 
several  times until it is completely dry. Redistribute 
the down by pushing it into place if it moves during 
washing or use. 

Always check the washing instructions in the bag and 
follow them. 

5.0 STORING THE VOKSI® ACTIVE
•  When the Voksi® Active is not being used, it should 

be stored in its bag or a fabric/paper bag. Down must 
never be stored in plastic, as there is a risk of  
condensation, which will cause the down to collapse.

•  The Voksi® Active should not be rolled up for extended  
periods, as it will lose some of its flexibility and loft if 
stored in this way.

6.0  WARNING
•  When using the Voksi® Active, it is always important 

to take outdoor temperature and weather  
conditions into account so as to ensure that the 
child is dressed appropriately inside the bag. 

•  The ties at the head end should always be done up 
and put back in the pocket to avoid the child 

 grabbing hold of them.
•  When cleaning the Voksi® Active, always read the 

washing instructions on the different parts of the 
bag carefully.

•  Take care when using an open fire or other heat sources,  
such as gas or electric heaters, etc., near the Voksi® bag.

•  Only use spare parts and accessories supplied or 
approved by the manufacturer.

•  The Voksi® Active cannot be used with a carrying 
board as a carrying bag.

•  Detachable parts on the bag, such as leather patches, 
zip pullers, etc., should be checked regularly for wear.  



CONTACT:

NORWAY AND OTHER CONTRIES:
HTS BeSafe AS
3535 Krøderen

Mail: marked@hts.no
www.voksi.com

SWEDEN, DENMARK AND GERMANY:
HTS Safety AB

553 02 Jönköping
Mail: market@hts.no

www.voksi.com


