MANUAL INSTRUCŢIUNI CĂRUCIOR H309
Cărucior compact şi uşor de pliat, potrivit încă de la naştere.
Uşor de transformat din landou în cărucior datorită mânerului reversibil.
Reazem multipoziţional, cu scaun extensibil, pentru confortul copilului.
Centuri de siguranţă în cinci puncte.
Dotat cu patru roţi pivotante, cu blocaj, uşor de manevrat
ATENŢIUNE:
Urmaţi instrucţiunile producătorului
Blocaţi roţile când parcaţi căruciorul
Nu lăsaţi copilul nesupravegheat în cărucior
Nu aşezaţi mai mulţi copii în cărucior sau mai multe bagaje.
Asiguraţi-vă că nu sunt copii în apropiere când ajustaţi căruciorul.
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Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile şi să păstraţi acest manual pentru viitoare întrebuinţări.
* citiţi cu atenţie instrucţiunile
* verificaţi toate elementele componente înainte de a aşeza copilul în cărucior
* ajustaţi corect centurile pentru buna siguranţă a copilului.
* nu aşezati mai mulţi copii în cărucior sau mai multe bagaje.
* asiguraţi-vă că nu sunt copii în apropiere când ajustaţi căruciorul.
* nu lăsaţi copilul să stea în picioare în cărucior.
* nu atârnaţi genţi sau bagaje de mâner pentru că pot duce la răsturnarea căruciorului.
* nu puneţi mai mult de 3kg. în coşul de cumpărături.
* greutatea copilului din cărucior nu trebuie să depăşească 17 kg.
* îndepărtaţi părţile deteriorate de fiecare dată când este necesar.
fig.2
* folosiţi blocajele roţilor când este necesar.
* nu urcaţi sau coborâţi scări când copilul este în cărucior
* nu parcaţi căruciorul aproape de surse de foc.
Instrucţiuni asamblare
1. Deplierea căruciorului
* desfaceţi siguranţa de prindere ca în figura 2
* ridicaţi mânerul şi scaunul până când se aude "click" pe ramă şi
aceasta se blochează pe ambele părţi.
*verificaţi blocarea ramei pe ambele laturi înainte de folosire.
2. Asamblarea axei spate la ramă.
* întoarceţi căruciorul
* ataşaţi axa spate ca în figura 3. Împingeţi uşor până se aude
click şi se blochează pe ambele capete ale axului.
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3. Asamblare roţi spate
* împingeţi uşor fiecare roată pe axă cu frâna la exterior
până se aude click; ataşaţi apoi capacele roţilor ca în fig. 4
4. Asamblare roţi faţă
* împingeţi fiecare roată dublă în picioarele din faţă
până se aude click. Asiguraţi-vă că sistemul de pivotare este
aşezat în sus, ca în fig. 5.
fig. 5
fig. 6
5. Prinderea şi desprinderea bării de protecţie:
împingeţi bara în lăcaşul ei până se aude click ;
pentru desprindere apăsaţi simultan pe butoanele
laterale ale bării şi trageţi pentru îndepărtare (fig.6)
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6. Plierea căruciorului.
* înainte de pliere, închideţi capotina, aşezaţi reazemul scaunului
în poziţie perfect întinsă şi treceţi mânerul înspre spate (fig. 7)
*apăsaţi în acelaşi timp siguranţa şi butonul de pe mâner folosind mâna dreaptă,
ca în figura 7. Împingeţi mânerul în jos pentru pliere

*în timp ce pliaţi, ţineţi apăsat pe pârghia de pe
piciorul din spate stânga, ca în figura 8. La plierea
completă siguranţa de închidere se activează
singură. (fig 9)
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Instrucţiuni folosire
1. Centurile de siguranţă: pentru asigurarea
copilului în centură, împingeţi capătul A în lăcaşul C
până se aude click; ajustaţi lărgimea
centurii trăgând de glisorul D; pentru eliberare
apăsaţi vârfurile centurii şi trageţi până la
desfacere.(fig. 10)
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2. Deschiderea şi închiderea
capotinei (fig 11)
pentru deschidere, trageţi
uşor capotina până la
întindere completă.
Asiguraţi-vă că aceasta este
închisă înainte de plierea
căruciorului.
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3.Poziţionarea reazemului(fig. 12)
pentru a coborî reazemul, ridicaţi mânerul de ajustare aflat pe
spatele reazemului cu degetul mare şi arătător; coborâţi la
nivelul dorit; se ridică împingând uşor reazemul în sus.
4. Ajustarea sprijinului pentru picioare(fig.13)
Coborâţi suportul apăsând butoanele aflate la ambele
capete ale acestuia, apăsând apoi până la nivelul dorit.
Ridicarea suportului se face urmând aceiaşi paşi ca mai
sus, ridicând suportul la nivelul dorit.
Mânerul reversibil
Pentru ajustarea mânerului trageţi simultan de
cele două pârghii situate de o parte şi de alta a mânerului
Când mânerul este poziţionat pentru mama cu faţa la copil
este preferabil să angajaţi pivotarea pe ambele roţi individuale(fig.14)
Frânele
Acţionaţi bara de frânare prin apăsare cu piciorul.
Se dezactivează frâna ridicând bara cu piciorul. Pentru blocarea
roţilor faţă împingeţi pârghia în jos cu piciorul; pentru deblocare
ridicaţi pârghia cu piciorul(fig. 15)
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Acoperitoarea
Ridicaţi sprijinul pentru picioare, aşezaţi acoperitoarea peste bara de protecţie, braţele laterale şi sub scaun. Prindeţi partea de sus a
acoperitorii în orificiile prevăzute şi peste butoanele ieşite în afară de pe fiecare parte a ramei. Asiguraţi centurile în partea de jos şi deasupra
scaunului, ca în fig. 16
MODALITĂŢI DE ÎNTREŢINERE
Pentru a prelungi perioada de funcţionare păstraţi produsul curat şi nu îl
depozitaţi în lumina solară pentru perioade lungi de timp.
Părţile detaşabile şi ţesăturile pot fi curăţate cu apă caldă şi săpun sau un detergent uşor concentrat. Nu uscaţi forţat şi nici .
în lumina directă a soarelui. Ungeţi periodic părţile mobile ale aparatului
Dacă scârţâie roţile, folosiţi un spray pe bază de silicon, asigurându-vă că pătrunde la roţi şi la ansamblul axial.
Dacă folosiţi căruciorul la plajă, curăţati cu grijă, îndepărtînd nisipul din roţi sau mecanismul de funcţionare şi ungeţi cu
spray pe bază de silicon.
Nu spălaţi la maşina de spălat şi nu uscaţi automat ţesăturile decât dacă instrucţiunile indică astfel de acţiuni.
Ţesăturile nedetaşabile pot fi curăţate cu un burete îmbibat în apă caldă şi săpun şi permiteţi uscarea completă înainte de
pliere ,pentru depozitare într-un loc uscat şi bine ventilat
Verificaţi cu regularitate părţile componente şi reparaţi sau înlocuiţi atunci când este cazul.
Pentru / Importator: Far East Trading SRL, Str. Arh. Hârjeu nr.59G, sector 2, Bucureşti,
Tel: 0744-646664

