CĂRUCIOR PENTRU GEMENI MODEL H273T
1. Cărucior sport pentru gemeni
2. 4 poziŃii ale spătarului ajustabile separat
3. RoŃi faŃă pivotante şi blocante
4. Bară de protecŃie pliantă şi care poate fi îndepărtată.
1.DEPLIEREA CĂRUCIORULUI
DesfaceŃi siguranŃa de pliere aflată la baza piciorului spate dreapta al căruciorului.
Apoi depliaŃi ridicând mânerul căruciorului aşa cum este arătat in foto.

2. ASAMBLAREA AXELOR ŞI A ROłILOR
Fixarea roŃilor faŃă:
FixaŃi roŃile prin ataşare şi prinderea lor la axul din
capătul Ńevilor faŃă.
Axele spate:
ImpingeŃi axa spate în cadru până se fixează cu un click pe
fiecare parte .AtenŃie: pârghia de frânare trebuie să fie îndreptată
înspre spate.
IntroduceŃi roŃile pe axa şi blocaŃi cu siguranŃele (A).
ÎmpingeŃi capacul (C) peste arcuri. AtaşaŃi şi capacele roŃilor (B).

3. FUNCłIONAREA FRÂNELOR
ApăsaŃi pârghia pentru frânare şi ridicaŃi pentru
deblocare.

4. UTILIZAREA CENTURILOR DE SIGURANłĂ
Pentru închiderea centurilor trebuie doar să îmbinaŃi părŃile din
plastic între ele. AşezaŃi sistemul de centuri astfel încât copilul
să fie bine asigurat în timpul folosirii căruciorului.
Pentru desfacerea centurilor trebuie să apăsaŃi pe ambele părŃi
din plastic în acelaşi timp (1) şi apoi să trageŃi (2).

5. AJUSTAREA SPĂTARULUI
TrageŃi de mânerul din sârmă aflat în spatele
reazemului apoi înclinaŃi sau ridicaŃi spătarul. AtenŃie: nu încercaŃi să pliaŃi
spătarul fără să acŃionaŃi mânerul de sârmă altfel veŃi deteriora
sistemul de susŃinere al spătarului.

6. AJUSTAREA REAZEMULUI PICIOARELOR
RidicaŃi uşor reazemul apăsând pe ambele
butoane laterale şi fixaŃi în poziŃia dorită.

7. ÎNDEPĂRTAREA BAREI DE PROTECłIE
ApăsaŃi butonul de blocare al barei. TrageŃi şi desprindeŃi bara de pe
rama căruciorului.

8. PLIEREA CĂRUCIORULUI
ApăsaŃi cu degetul mare butonul de pliere aflat
pe cârligul din partea dreaptă a mânerului, apoi trageŃi
simultan de cârligele de pe ambele părŃi ale mânerului
PliaŃi căruciorul apăsând de mâner în jos.

9. ÎNDEPĂRTAREA CĂPTUŞELII
DesfaceŃi mai întâi capsele aflate în partea de sus
a reazemului şi pe cele aflate sub reazemul picioarelor, ca în fotografie
DeşurubaŃi apoi şuruburile aflate pe rama metalică a căruciorului, ca în fotografie.
Pentru reasamblarea căptuşelii reaşezaŃi şuruburile şi capsele în lăcaşurile lor
AsiguraŃi-vă că şuruburile sunt bine strânse.

FOLOSIRE ŞI ÎNTREłINERE
Acest cărucior este pentru 2 copiii cu vârste între 0-3 ani şi cu greutate de până la 15 kg.
Nu lăsaŃi copilul nesupravegheat în cărucior.
AsiguraŃi-vă că toate sistemele de siguranŃă sunt funcŃionale înainte de a folosi căruciorul.
FolosiŃi întotdeauna centura de siguranŃă când copilul este în cărucior.
Coşul de cumpărături suportă o greutate de până la 3 kg.
Frânele trebuie să fie activate atunci când copilul este ridicat sau aşezat în cărucior.
FolosiŃi ambele centuri de siguranŃă (cea de talie şi cea pelviană) în acelaşi timp.
Nu urcaŃi sau coborâŃi scări cu copiii aşezaŃi în cărucior.
Dacă folosiŃi un coş de cărucior asiguraŃi-vă că acesta este bine fixat şi verificaŃi regulat aşezarea acestuia.
Nu ataşaŃi greutăŃi de mâner (genŃi, sacoşe, etc) pentru că pot dezechilibra căruciorul.
Nu alăturaŃi căruciorul de surse de foc sau căldură.
OBSEVAłII.
Nu fac obiectul unor eventuale reclamaŃii următoarele situaŃii:
* probleme normale legate de perioda de folosire
* deteriorări cauzate de folosirea incorectă a aparatului, instalarea greşită, zgârieri, întreŃinere defectuoasă.
* culoarea materialului textil se poate deteriora datorită expunerii la soare, detergenŃilor, spălărilor frecvente.

Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector. 2
Tel: 0744-646664

