MANUAL INSTRUCTIUNI MARSUPIU PB-05
ATENTIE: PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI PENTRU FOLOSIRI VIITOARE
A) ATENTIE: Echilibrul dvs. si al copilului pot fi afectate de mişcările care le faceţi.
B) ATENTIE: Aplecaţi-vă cu atentie când copilul este aşezat în marsupiu.
C) ATENTIE: Nu folosiţi marsupiul în timpul activitaţilor sportive.

PASUL (1)
a- Desfaceţi cataramele marsupiului şi
aşezaţi-l cu limbiile din velcro (arici) şi
centurile poziţionate înspre exterior (fig 1).
b- Asezaţi copilul în marsupiu exact ca în
figura 1. În timpul operaţiilor de mai sus
asigurati-vă că marsupiul este aşezat pe
o suprafaţă dreaptă (plană) şi sigură.

PASUL (2)
a- Închideţi limbiile velcro (arici) din lateralele marsupiului (fig. a)
b- Închideţi cataramele de pe lateralele marsupiului (fig. b)
c- Închideţi cataramele aflate deasupra umerilor copilului. (fig. c).
Asiguraţi-vă că străngeţi suficient de bine, marsupiul, în jurul
picioarelor copilului. Operaţiile de mai sus se fac pe o suprafaţă plană.

PASUL (3)
a - Aşezaţi marsupiul in faţa dvs. Asiguraţi-vă
că centurile căptusite vă trec peste umeri şi
conectorul centurilor spate se poziţionează
pe mijlocul spatelui (fig. a).
b- Închideţi cele doua catarame mari din
partea de jos a marsupiului (cataramele
de la capătul centurilor spate cu cele
dintre picioarele copilului) (fig. b)
c - Ajustaţi centurile laterale pe corpul
copilului, conform fig. c, (centurile aflate la
nivelul taliei şi umerilor copilului)
Poziţionarea spre părinte

Poziţionarea cu spatele la părinte

Până când copilul nu îşi
poate susţine singur capul,
aşezaţi-l întotdeauna cu faţa
la dvs.

Atunci când copilul îşi poate susţine singur
capul, puteţi să-l asezaţi în marsupiu cu
spatele la dvs. In acest caz lăsaţi în jos
tetiera şi fixaţi-o în capse.

Acest marsupiu este destinat copiilor cu o greutate minimă de 3,6 kg până la o greutate maximă de 9 kg (de la
nastere pana la varsta de 6 luni).
Spălaţi separat marsupiul in maşina de spălat, la 30 grade C, folosind un detergent cu acţiune delicată. Nu folosiţi
inălbitori sau clor, nu călcaţi, nu curătăţi chimic. Compoziţie textilă: 100% poliester, captuşeală 100% poliester. Ţineţi
departe de foc.
Produs in China. Conform cu normele de siguranta EN 13209
Importator: Far East Trading SRL, Str. Arh. Hârjeu nr.59G, sector 2, Bucureşi. Tel: 0744-646664

