INSTRUCŢIUNI FOLOSIRE PREMERGĂTOR PEANUT
Atenţie: citiţi instrucţiunile înainte asamblare şi folosire
- Acest produs este recomandat pentru copii care pot sta
singuri in sezut, in varsta de aprox 6 luni si sub 12 kg. Nu este
recomandat pentru copii care pot merge singuri.
- Se va asambla de catre adulti, nu lasati la indemana copiilor
partile componentele
- Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în timpul folosirii
premergătorului.
- Folosiţi produsul numai pe suprafeţe plate, care nu prezintă
denivelări şi nu îl folosiţi în apropierea scărilor, treptelor, etc
- Supravegheaţi copilul pentru a nu ajunge în apropiere de
lichide fierbinţi, sobe, radiatoare, aparate de încălzit, usi,
geamuri, etc.
- Nu folosiţi premergătorul dacă este deteriorat sau are
componente rupte. Sau în cazul în care copilul nu poate sta în
picioare singur.
- Se recomanda folosirea pe intervale de cate 20 minute.
- Nu ridicaţi premergătorul de tavă, jucării sau bara spate.
- Asigurati-va ca sistemele de blocare sunt in conditie buna
inainte de utilizare
- Dupa ce copilul este instalat in premergator, asigurati-va ca
picioarele sale ating podeaua
Folosire si curatare:
- Scoateti scaunul textil de pe cadru prin metoda inversa
asamblarii sale. Se va spala in masina de spalat la
temperatura joasa si program materiale delicate
- NU folositi clor sau inalbitori. Se va agata pentru uscare.
Nu folositi uscatoare electrice
- Cadrul metalic si plasticul se spala cu o carpa umeda
- Tineti produsul departe de lumina soarelui sau caldura

1. Pozitionati scaunul textil deasupra tavitei imbracand golul circular al
cadrului. Aliniati inelele de prindere de pe marginea scaunului textil cu
fantele de pe conturul circular al cadrului de plastic (fig de mai sus)
2. Treceti inelele prin toate aceste fante pana scaunul se fixeaza bine de
cadru si inelele se blocheaza pe spatele cadrului. Atentie: trageti de
fiecare inel in parte pentru a verifica ca sunt bine fixate. In caz contrar
copilul poate cade de pe premergator
3. Fixati bara spate de spate cadrului tavitei conform figura dreapta sus, se
va auzi un "clic" atunci cand bara se blocheaza in orificiile de pe tavita
4. Intoarceti tavita lateral cu partea marcata A in sus.
5. Cele 4 picioare plastic sunt marcate cu A, B, C si D. Atasati piciorul
marcat cu A in orificiul de pe tavita marcat tot cu A.
6. Dupa fixare in orificiu, trageti de picior sa va asigurati ca este blocat
7. Repetati proces de mai sus si pentru picioarele B, C si D
Atentie: nu folositi premergatorul pana cand nu va asigurati ca,
montarea scaunului textil si picioarelor, nu a fost corect realizata

PĂRŢI COMPONENTE:

corect
incorect
8. Introduceti rotile fata in gaurile de fixare aflate in colturile fata ale cadrului inferior (fig de mai sus). Apasati rotile in
asa fel incat sa se fixeze bine in orificiile de pe baza (axul rotii trebuie sa intre complet in orificiu). Trageti de roti pentru
a va asigura ca sunt bine fixate
9. Introduceti rotile spate in suporti corespondenti acestora de pe baza. Aliniati gaurile de la rotile spate cu cele de pe
suporti. Introduceti axurile metalice prin aceste gauri pana cand se fixeaza si raman blocate
10. Atasati picioarele de plastic prin orificiile de pe cadrul bazei, pentru ca piciorele sa patrunda complet in orificii
apasati butoanele marcate cu A in fig de mai jos. Pentru a mentine frecarea curatati frecvent benzile de franare
marcate cu B in fig de mai jos.
11. Ataşarea jucariei muzicale: in partea de jos a jucariei se află compartimentul pentru cele 3 baterii, tip AA
(neincluse). Folosind o surubelnita desfaceti capacul si introduceti bateriile in compartiment pe polaritatea marcata.
Nu amestecaţi baterii de mai multe tipuri. Jucaria are 2 nivele de volum pentru muzica, care se pot selecta din
butonul aflat pe laterala jucarie, conform figura. Puteţi ataşa apoi jucaria mare cat si cele laterale la rama tavitei
premergătorului, ca în figura. ATENTIE: montarea jucariilor se face de catre adulti
12. Ajustarea inaltimii scaunului: intoarceti scaunul invers si ajusta centura aflata sub scaunul textil in functie de
inaltimea copilului. Ajustarea centurii se face astfel incat picioarele copilul sa atinga podeaua.
ATENTIE: nu reglati inaltimea atunci cand copilul se afla in premergator. Asigurati-va ca inaltimea este corect
reglata inainte ca copilul sa foloseasca premergatorul
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Ajustarea inaltimii scaunului
prin intermediul centurii de sub
scaun

Produsul este conform cu standardul Comunitatii Europene EN1273-2005
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