INSTRUCŢIUNI ASAMBLARE ŞI FOLOSIRE SĂRITOR AJUSTABIL S-64

Este recomandat numai pentru copiii care cântăresc între 6 şi 10kg.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţile pentru folosiri viitoare.
Ataşarea elicei
1. Ataşaţi elicea la rama de plastic
introducând-o în orificiul aferent.
Prinderea scaunului de rama de plastic
Aliniaţi partea din faţă a scaunului cu
partea din plastic a săritorului. Cureaua
de siguranţă ataşată la scaun trebuie să
fie în faţa scaunului.
Prindeţi materialul scaunului împingând
clemele de plastic aflate pe material în
orificiile aflate în corpul de plastic. Clemele
sunt prinse atunci când se aude click.
Echilibrarea ramei de plastic
Apăsaţi scaunul şi verificaţi rezistenţa
capselor.
Trageţi capsele în aşa fel încât scobitura
din capsă se fixează în mijlocul fantei.

Agăţarea săritorului de uşă
Verificaţi ca grosimea zidului la rama uşii
să fie între 8 şi 15 cm, şi marginile
profilului să fie de cel puţin 13 mm
adâncime.
Înainte de folosire verificaţi stabilitatea
tocului uşii în perete.
Nivelul profilului tocului uşii trebuie să
fie acelaşi de ambele părţi.
Verificaţi ca siguranţa să fie deblocată
şi ataşaţi şurubul de strângere deschizând
braţele săritorului şi prinzându-le de tocul uşii
Şurubul se blochează cu ajutorul butonului
de blocare.
VERIFICAŢI SIGURANŢA SĂRITORULUI
ÎNAINTE DE A AŞEZA COPILUL.

Ajustarea înălţimii săritorului
NU AJUSTAŢI ÎNĂLŢIMEA
SĂRITORULUI CU COPILUL AŞEZAT ÎN EL
Asiguraţi-vă că săritorul este corect asamblat
şi bine fixat pe tocul uşii iar rama de plastic
este echilibrată.
Deblocaţi butonul aflat pe braţele de prindere
şi ajustaţi lungimea sforilor la înălţimea dorită.
ASIGURAŢI-VĂ CĂ AŢI REBLOCAT BUTONUL
DUPĂ FIECARE AJUSTARE A LUNGIMII
SĂRITORULUI ÎNAINTE DE A AŞEZA COPILUL.

3. Repetaţi paşii 1 şi 2 de câte ori este
necesar pentru a păstra echilibrul ramei
de plastic

Folosirea centurii de siguranţă.
Aşezaţi copilul în săritor. Puneţi centura în jurul
taliei copilului şi prindeţi-o în cataramă.
Trageţi de capătul centurii pentru a o strânge
corespunzător.

ATENŢIE:
Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de asamblarea şi folosirea săritorului.
Ţineţi copii la distanţă în timpul asamblării produsului.
Asiguraţi-vă că toate componentele sunt corect şi sigur poziţionate şi asamblate. Ridicaţi săritorul complet înainte
de aşezarea copilului.
Nu lăsaţi copilul nesupravegheat pe lângă sau în săritor.
Nu lăsaţi copilul să se legene cu săritorul. Ajustaţi înălţimea acestuia astfel încât câlcâiele copilului să atingă podeaua.
Produsul este destinat copiilor care îşi pot susţine singuri capul şi care cântăresc maxim 10,8kg. Nerespectarea acestor
condiţii poate duce la rănirea copilului sau deteriorarea săritorului.
Demontaţi săritorul de la uşă când nu este folosit pentru a evita prinderea în sforile acestuia.
Folosiţi săritorul doar în reprize de 15 minute maxim.
Nu poziţionaţi săritorul în apropierea surselor de căldură.
Asiguraţi-vă că centura de siguranţă este folosită şi ajustată corect la fiecare utilizare.
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Părţile de plastic pot fi curăţate cu un burete cu apă caldă şi săpun
Părţile de material pot fi curăţate cu un burete cu apă caldă şi săpun. Nu umeziţi excesiv partea căptuşită.
Nu folosiţi produse de curăţat abrazive, detergenţi concentraţi sau pe bază de amoniac.
Verificaţi săritorul cu regularitate şi înlocuiţi sau reparaţi părţile deteriorate.

Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector 2, Bucureşti
Tel: 0744-646664

