INSTRUCŢIUNI ASAMBLARE ŞI FOLOSIRE
PREMERGĂTOR P2626

1. Rama baza
2. Roţi fata pivotante x2 +
roti spate fixe x2 (deja montate)
3. Şuruburi x 2
4. Înălţătoare x 3

5. Scaun
6. Rama superioară
7. Jucărie floarea soarelui
8.Jucărie zebra
9. Centru joacă

1. Desfaceţi toate componentele şi asiguraţi-vă că sunt
toate cele descrise mai sus.

2. Asamblarea roţilor pivotante
Împingeţi roţile fata pivotante în lăcaşele din cadrul de plastic
al bazei premergătorului. Asigurati-va ca rotile sunt
bine fixate
ATENTIE: ROTILE SPATE FIXE SUNT DEJA MONTATE

3. Aşezarea înălţătoarelor
Introduceţi piciorul înălţător în suportul situat în rama bazei,
ca în figură
Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi-le
pentru folosiri viitoare. Copilul se poate răni
dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni.
Premergător cu centru de joacă detaşabil,
are o bază largă, stabilă, scaun uşor de curăţat,
3 nivele de înălţare.
Apăsaţi înspre interior, ca în figură, astfel încât siguranţa
piciorului să se fixeze într-unul din cele 3 lăcaşe de înălţime
Asiguraţi-vă că înălţătoarele sunt fixate corect

Premergătorul asamblat.

4. Prinderea ramei superioare de bază
Aşezaţi rama superioară în sistemul
de prindere al înălţătoarelor, ca în
figură.

7. Introduceţi braţele jucăriilor în cele două
orificii de pe suprafaţa tăvii şi apăsaţi
până se aude un click.

5. Introducerea scaunului
Treceţi agăţătorile scaunului prin
orificiile corespunzătoare din rama
superioară. Prindeţi capsele laterale
ale scaunului sub tava de jucării.

Asiguraţi-vă că toate agăţătorile şi
capsele scaunului sunt prinse corect
şi sigur.

8. Aşezarea centrului de jucării la rama superioară: pentru fixarea centrului de jucării
de tava premergătorului introduceţi cele două şuruburi în orificiile de sub tava acestuia.
9. Pentru pornirea melodiilor apăsaţi
butonul "on". Rotiţi inelul rotativ până se
aude "kaka" (rotire de maxim 5 ori). Apăsaţi
schimbătorul din faţa scaunului (ca în figură)
şi se vor activa melodiile şi inelul rotativ.

6. Schimbarea bateriei la centrul de
joacă: introduceţi bateria în
compartimentul aflat sub tava de
joacă. Ataşaţi apoi capacul
compartimentului.

ATENŢIE: Nu lăsaţi copilul nesupravegheat în premergător. Nu lăsaţi copilul mai mult de
20 minute în premergător. Folosiţi produsul numai pentru copiii în vârstă de cel puţin
6 luni, care pot sta neajutaţi şi care nu cântăresc mai mult de 12kg. Evitaţi accesul la
scări, suprafeţe denivelate, surse de căldură sau electrice. Există riscul unor mici
accidente cum ar fi lovirea de uşi de sticlă, geamuri sau mobilier.
Nu folosiţi aparatul dacă are părţi lipsă sau deteriorate.
Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Hârjeu 59G, sect.2, Bucureşti
Tel: 0744-646664

