Nu folosiŃi căruciorul pentru mai mult de un copil odată

BlocaŃi frânele înainte de instalare sau de a ridica copilul din pătuŃ

FolosiŃi centura şi potriviŃi-O la talia copilului.

Nu folosiŃi căruciorul pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 luni

AsiguraŃi-vă că toate sistemele de prindere sunt bine fixate inainte de a folosi produsul

Nu pliaŃi sau ajustaŃi căruciorul cu copilul aflat în el

AjustaŃi centura dintre picioare şi pe cea pentru umeri la talia copilului

VerificaŃi regulat starea componentelor căruciorului să nu fie deteriorate sau rupte

Nu adăugaŃi saltele sau alte suporturi în cărucior

Nu adăugaŃi niciun element sau accesoriu în afara celor prevăzute de fabricant

Nu ataşaŃi accesorii sau bagaje – pot influenŃa stabilitatea căruciorului

Nu folosiŃi căruciorul pe suprafeŃe abrupte, sau în condiŃii care ar putea dăuna
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textilă poate fi curăŃată cu un burete umed.

LubrifiaŃi în permanenŃă piesele mecanice folosind un lubrifiant pe bază de silicon. Partea

ÎNTREłINEREA CĂRUCIORULUI

siguranŃei copilului

Nu lăsaŃi copilul nesupravegheat în cărucior

-

Măsurile de siguranŃă trebuie respectate întru totul

AtenŃie: Căruciorul este conceput pentru un copil avand vârsta cuprinsă între 6 luni
şi 3 ani şi greutatea cuprinsă între 8 kg si maximum 15 kg

Model No.: C-108

MANUAL INSTRUCTIUNI

Impingeti rotile fata in jos

Asigurati-va ca sigurantele 1 (maner
textil) si 2 (piedica) sunt blocate

Desfaceti sigurantele laterale ale
capotinei in jos si trageti capotina spre
fata

Desfaceti siguranta de pliere

Apasati piedica de blocare pana cand
aceasta se intinde la maxim

Atasati clemele capotinei de teava
manerelor, ca in figura

Bara de franare

Centura intre picioare

Apasati oricare pedala de frana pentru a
actiona franele. Apasati bara de franare
pentru ca frana sa fie complet actionata.
Verificati
franele
prin
miscarea
caruciorului.
Pentru deblocarea franelor ridicati bara
de franare si pedala.

Pentru desfacerea centurii apasati
prelung varfurile cataramelor (sageti
mici din fig). si trageti in exterior (sageti
mari laterale din fig).
Asigurati in permanenta copilul cu
centurile de siguranta si nu il lasati
nesupravegheat.
Atentie: folositi intotdeauna centura
dintre picioare impreuna cu cea
pentru mijloc

Atentie: folositi centura de siguranta
imediat ce copilul poate sta in sezut
Fixare: introduceti ambele catarame
laterale in cea principala (centrala);
ajustati lungimea fiecarei centuri cu
ajutorul inelelor de pe centuri

Pentru
blocarea
rotilor
fata
indreptati-le catre fata caruciorului si
ridicati piedica
Pentru deblocare impingeti in jos
piedica.

Reazemul spate poate fi inclinat in mai multe pozitii. Desfaceti catarama prin butonul
de deblocare si inclinati reazemul in pozitia cea mai de jos sau fixati in alta pozitie cu
ajutorul centurii (se trage de capatul centurii pana se obtine pozitia dorita.

Prin pliere, aduceti impreuna rotile
fata si manerele caruciorului

Plierea: trageti de manerul textil in sus
(1) pana cand cadrul aflat deasupra
rotilor spate se frange (desface)

Actionati siguranta de pliere

Apasati siguranta secundara (2) si
trageti de manerul textil pana cand
caruciorul se pliaza compelt

