H377

MANUAL INSTRUCłIUNI CĂRUCIOR H377
Cărucior compact şi uşor de pliat, potrivit încă de la naştere.
Uşor de transformat din landou în cărucior datorită mânerului reversibil.
Reazem multipoziŃional, cu scaun extensibil, pentru confortul copilului.
Centuri de siguranŃă în cinci puncte.
Dotat cu patru roŃi pivotante, cu blocaj, uşor de manevrat

1. Pentru depliere apăsaŃi siguranŃa din figură

2. IntroduceŃi roŃile faŃă prin

şi trăgând de mâner în sus deschideŃi căruciorul complet.

Ńevi. AsiguraŃi-vă că roŃile

VerificaŃi încă o dată cuplarea siguranŃelor căruciorului

au cuplat în poziŃia de prindere

astfel încât să nu poată fi pliat.

(se va auzi "clic")

3. Instalare roŃi spate: IntroduceŃi axul

4. Se introduc roŃile spate prin axul din

5. Închiderea şi deschiderea cataramei

cu roŃile spate prin ghidajele din figură.

figură, se prind siguranŃele şi la final

centurii de siguranŃă se face conform fig.

pînă cuplează în poziŃia de prindere.

se fixează capacul ornamental al roŃii.

Pentru reglarea lungimii centurii se
procedează conform figurii.

6. Spătarul se ajustează în 4 poziŃii conform figură.

7. AcŃionaŃi piedica în jos sau

8.AcŃionaŃi pârghia în jos sau sus pentru

Înclinarea spătarului în cea mai înclinata poziŃie se

sus pt. a permite blocarea sau

acŃionarea respectiv deblocarea

face prin ajustarea centurii din figură.

pivotarea roŃilor faŃă.

frânei.

9. Pentru pivotarea mânerului, trageŃi simultan de
siguranŃele stânga-dreapta din figură, după care
pivotaŃi mânerul în poziŃia prezentată mai sus.

H377

10. Reazemul de picioare se

11. Prinderea acoperitorii de

reglează prin acŃionarea piedicilor

picioare se face cu cele 2 urechi de

conform figurii.

Ńevile laterale, conform figurii.

12. Plierea căruciorului:
A. Mânerul trebuie să fie în poziŃia din spatele scaunului.
PliaŃi capotina. ÎndepărtaŃi acoperitoarea de picioare. CuplaŃi frânele pe
roŃile spate. ReglaŃi spătarul în cea mai înclinată (joasa) poziŃie.
B. TrageŃi simultan de inele stânga-dreapta din figură, după care împingeŃi
mânerul în jos (conform figurii). PliaŃi complet căruciorul şi cuplaŃi siguranŃa
din figură.

NU FOLOSIłI ACEST CĂRUCIOR PENTRU COPII ÎN GREUTATE DE PESTE 15 KG !
Odată urcat în cărucior, copilul va fi asigurat la orice moment în centurile prevăzute şi nu trebuie lăsat nesupravegheat niciodată !
Nu încărcaŃi coşul de cumpărături cu peste 4 kg !
Încărcarea excesivă, plierea-deplierea incorectă şi montarea unor accesorii nerecomandate pot defecta sau distruge căruciorul.
UngeŃi periodic părŃile în mişcare ale căruciorului cu un ulei mineral, asigurându-vă că uleiul pătrunde între piesele care interacŃionează.
Nu urcaŃi sau coborâŃi căruciorul pe trepte!
AcŃionaŃi frâna de câte ori opriŃi căruciorul.
Produs în China.
Pentru / Importator: Far East Trading SRL, Str. Arh. Hârjeu nr.59G, sector 2, Bucureşti, Tel: 0744-646664

