ELODIE DETAILS - WÓZEK DZIECIĘCY STOCKHOLM STROLLER 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wózek Elodie Details Stockholm Stroller 2.0 spełnia normę bezpieczeństwa EN 1888:2004

A. Rozkładanie wózka
1. Przestaw ręczną blokadę utrzymującą wózek w pozycji złożonej
2. Pchnij energicznie przednie koła do przodu, rozłóż wózek.
3. Przestaw blokadę z tyłu wózka aby zabezpieczyć go przed złożeniem
OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka, upewnij się, że mechanizmy składania
zostały zablokowane
B. Montaż przednich kół
1. Zainstaluj przednie koła zgodnie z instrukcją obrazkową.
C. Skrętność przednich kół
1. Przyciśnij blokadę na kołach, aby zablokować rotację kół.
2. Pociągnij blokadę na kołach, aby ponownie odblokować możliwość rotacji.
D. Hamulec postojowy
1. Aby załączyć hamulec, przyciśnij jego stopkę nogą.
2. Aby odblokować hamulec, unieś go stopą.
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy pozostawiać dziecka na powierzchni pochyłej, nawet wtedy gdy
zostały zablokowane hamulce.
OSTRZEŻENIE! Nie należy jeździć wózkiem z zablokowanym hamulcem.
OSTRZEŻENIE! Podczas każdego postoju obowiązkowe jest stosowanie hamulca.
E. Pasy bezpieczeństwa
1. Zapnij pas zgodnie z obrazkową instrukcją.
2. Aby odblokować pasy, przyciśnij guzik na środku szelek.
OSTRZEŻENIE! Gdy dziecko znajduję się w siedzisku stosowanie pasów jest obowiązkowe.
OSTRZEŻENIE! Zawsze używać pasa krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.
F. Podnóżek
1. Wciśnij guziki znajdujące się z obu stron górnej krawędzi podnóżka i ustaw go w preferowanej
pozycji.
G. Ustawienie oparcia
1. Aby zmienić ułożenie oparcia, przyciśnij guzik z tyłu wózka (patrz: instrukcja obrazkowa) i ustaw je
w preferowanej pozycji.
H. Daszek
1. Zamontuj daszek poprzez wsunięcie go na ramę wózka, postępując zgodnie z instrukcją obrazkową.
I. Składanie wózka
1. Złóż daszek
2. Przestaw blokadę wózka (krok 1 i krok 2 według instrukcji obrazkowej)
3. Złóż wózek, następnie załącz przestawianą ręcznie blokadę ustawienia wózka.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
OSTRZEŻENIE: Przed użytkowaniem przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na później.
Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli zalecenia niniejszej instrukcji nie będą stosowane.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
OSTRZEŻENIE: Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj pasa krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.
OSTRZEŻENIE: Gdy w wózku znajduje się dziecko, nigdy nie zjeżdżaj z nim po schodach.
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem wózka upewnij się, że wózek został właściwie rozłożony i mechanizmy
składania zostały zablokowane.
OSTRZEŻENIE: Podczas każdego postoju obowiązkowe jest stosowanie hamulca.
OSTRZEŻENIE: Używać szelek gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać.
OSTRZEŻENIE: Maksymalny dopuszczalny wzrost dziecka: 96cm
OSTRZEŻENIE: Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.
OSTRZEŻENIE: Należy okresowo sprawdzać wszystkie komponenty wózka, aby upewnić się czy są
bezpieczne oraz sprawne. Należy sprawdzać prawidłowość zamocowania siedziska do podwozia.
OSTRZEŻENIE: Każde obciążenie zawieszone na prowadnicy wózka narusza jego stabilność.
OSTRZEŻENIE! Składając oraz rozkładając wózek, uważaj na dłonie oraz palce, aby nie zostały
przytrzaśnięte.
OSTRZEŻENIE! Jeżeli dziecko znajduję się w wózku podczas zmian ustawienia oparcia, zwróć uwagę
na jego bezpieczeństwo.
UWAGA!
Wózek jest przeznaczony do transportu jednorazowo 1 dziecka o maksymalnej wadze 15kg.
Wózek jest przeznaczony dla dzieci od 6 do 36 m-cy i do masy 15kg.
Nie należy przekraczać maksymalnej ładowności wózka, która wynosi 15kg. Większe obciążenie może
spowodować odkształcenie ramy bądź uszkodzić koła wózka.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie koszyka to 5kg.
Wózek dostarczany jest w oryginalnym etui producenta. OSTRZEŻENIE: Przechowywać to
opakowanie z daleka od dziecka, aby zapobiec uduszeniu.
W wózku powinny być stosowane wyłącznie oryginalne części, zatwierdzone przez producenta.
Wózek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Eksploatacja i konserwacja
Wózek dziecięcy wymaga regularnej konserwacji:
Sprawdzaj, czy pasy bezpieczeństwa działają prawidłowo i czy nie uległy uszkodzeniu.
Sprawdź elementy podwozia, szczególną uwagę zwracając na zamocowanie siedziska oraz hamulec. W
przypadku rozpoznania jakiegokolwiek uszkodzenia, należy zaprzestać użytkowania wózka.
Tkaniny wózka należy czyścić miękką tkaniną bądź gąbką używając wody lub delikatnego detergentu.
Nie stosuj materiałów ściernych ani środków wybielających.
Tkanina stosowana w wykończeniach wózka jest wodoodporna, gdyby jednak wózek uległ zamoczeniu,
należy pozostawić go rozłożonym aż do całkowitego wyschnięcia.
Elementy wykonane z metalu oraz tworzyw sztucznych konserwuj przecierając wilgotną tkaniną do
czysta. Nie stosuj materiałów ściernych ani środków wybielających.
Koła oraz ruchome części montażowe należy czyścić oraz smarować używając sprayu silikonowego.
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