INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PRODUKTU X-RIDER
Ważne informacje bezpieczeństwa
WAŻNE – ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA CAŁY
OKRES UŻYTKOWANIA PRODUKTU
Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 15
miesiąca życia, które umieją samodzielnie chodzić.
Maksymalna waga dziecka użytkującego dostawkę
to 25 kg.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj dziecka w
dostawce bez nadzoru!
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania
upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane i dokręcone, dziecko
prawidłowo zapięte w siedzisku/stabilnie stojące na platformie, a wózek ma
zablokowane koła.
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że pasy
bezpieczeństwa są odpowiednio wyregulowane i dopasowane do wielkości
dziecka. Pasy nie mogą być za luźne, ani za ciasne, gdyż wpływa to zmniejszenie
bezpieczeństwa i komfortu dziecka.
OSTRZEŻENIE: Nie dopuszczaj bawienia się dostawką przez dziecko.
OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj optymalnie dopasowanych pasów bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Ten produkt nie jest przeznaczony do biegania z nim, jedynie do
spacerów.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie podnoś dostawki, gdy znajduje się na niej dziecko.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj dostawki na schodach, wyboistej, nierównej
nawierzchni bądź w windzie.
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OSTRZEŻENIE: Zawsze należy używać dostawki odpowiednio przymocowanej do
tyłu wózka.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj dostawki, jeżeli miałoby to utrudniać korzystanie
z hamulca.
UWAGA:
1. W przypadku zniszczenia któregokolwiek z elementów należy się
natychmiast skontaktować z lokalnym dystrybutorem Mee-go.
2. Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że produkt i wszystkie jego
elementy są sprawne, jeżeli któryś z nich jest uszkodzony produkt nie
powinien być użytkowany.
3. Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci od 15 miesiąca życia, które
potrafią samodzielnie chodzić, a ich waga wynosi maksymalnie 25 kg.
4. Podczas składania Produktu upewnij się, że Twoje Dziecko znajduje się
odpowiednio oddalone.
5. Niektóre marki wózków nie są przeznaczone do zastosowania Sit&Ride.
W razie wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą wózka oraz Mee-go.
6. Przed każdym użyciem upewnij się, że Produkt jest odpowiednio
przymocowany do wózka, a kąt nachylenia dostawki odpowiednio
wyregulowany i blokada regulacji skręcona.
7. Nie należy stosować produktu na śniegu, piachu i innych miękkich
powierzchniach.
8. Zawsze upewnij się, że uchwyty wózka są dobrze trzymane, gdy dziecko
korzysta z Produktu.
9. Ten Produkt nie jest zabawką.
10. Upewnij się, że palce Twojego dziecka i inne części ciała są czyste, gdy je
dopasowujesz do Produktu.
11. Podczas postoju zawsze zaciągaj hamulec.
12. Zawsze najpiejw wyciągaj dziecko z Sit&Ride, a później z wózka.
13. Regularnie sprawdzaj czy wszystkie elementy Produktu są w dobrym
stanie i bezpieczne.
14. Nigdy nie używaj siły do regulacji ruchomych elementów Produktu.
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15. Nigdy nie należy zostawiać wózka i użytkować dostawki z siedziskiem na
pochyłej powierzchni, nawet jeśli jest włączony hamulec.
16. Nigdy nie zostawiaj dziecka w Produkcie bez nadzoru, zwłaszcza
w pobliżu, basenów, schodów, ognia, ulicy.
17. Plastikowe i drobne części należy trzymać z dala od dziecka, aby zapobiec
uduszeniu/zadławieniu.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:










Tkaniny mona czyścić wilgotną gąbką lub ścierką, używając łagodnego
detergentu i cieplej wody.
Regularnie sprawdzaj czy wszystkie mocowania i elementy są sprawne,
a śruby są odpowiednio dokręcone. Jeżeli jakikolwiek element wygląda na
uszkodzony lub nosi ślady lub jest w gorszej kondycji wymień go na nowy.
Podczas korzystania z produktu zwłaszcza w zimie lub nad morzem ważne
jest, aby po uzytkowaniu został on dokładnie wymyty czystą wodą
i osuszony. Słona woda, sóli żwir korodują metalowe części, chyba że
zostaną dokładnie usunięte.
Nie należy stosować produktu na śniegu, piachu i innych miękkich
powierzchniach.
Do smarowania ruchomych części można użyć sprayu silikonowego.
Nie należy wystawiać produktu na nadmierne nasłonecznienie na dłuższy
czas.
Jeśli najdziesz usterkę z produkcie. Prosimy o zachowanie oryginalnego
dowodu zakupu, ponieważ będzie on wymagany w razie potrzeby, przy
zgłaszaniu ewentualnej wady. W przypadku znalezienia wady należy
najpierw skontaktować się z oryginalnym miejscem zakupu. Nie zwracaj
towaru bezpośrednio do producenta. Samodzielne naprawy/przeróbki
produktu powodują utratę gwarancji. Naprawy jakiejkolwiek części nie
przedłużają gwarancji. Szczegółowe informacje na temat gwarancji można
znaleźć
na
stronie:
http://www.mee-go.co.uk/warranty/
Aby
zarejestrować gwarancje odwiedź: http://www.mee-go.co.uk/register
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LISTA CZĘŚCI:
1. Metalowe łączenie w kształcie
litery L
2. Regulowana płytka łącząca
3. Połączenie adapterów – zaczep
do wózka
4. Platforma antypoślizgowa
5. Koła
z
lampkami
LED
(migającymi)
6. Kierownica
7. Siedzisko
8. Szelki bezpieczeństwa
Powyższy rysunek zawiera pokrowiec na siedzisko, który nie wchodzi w skład
kompletu. Istnieje możliwość dokupienia oryginalnego pokrowca na siedzisko.
2. INSTRUKCJA MONTAŻU
1. Rozpakuj wszystkie zapakowane części. Wsadź dolną rurkę siedziska (sztycę)
w rurkę o szerszej średnicy. Na odpowiedniej dla dziecka wysokości (możliwość
regulacji wyżej/niżej) wkręć śrubkę (rys.1)
2. Wsuń sztycę po podstawy platformy (rys.2).
3. Wsuń łepek śruby do dolnej części podstawy i mocno dokręć (rys.3).
UWAGA! Upewnij się przed użyciem, że przewód śrubowy jest zabezpieczony,
mocno dokręcony.
4. Włóż kierownicę do przodu siedziska i zabezpiecz za pomocą śruby (rys.4).
5. Umieść płytkę L na wymaganej wysokości w przodu płyty mocującej
i zabezpiecz za pomocą dostarczonych śrub i nakrętek (rys.5).
UWAGA! Przed użyciem upewnij się, że śruby są wystarczająco mocno dokręcone.
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6. Połącz adaptery mocujące z obudową, pociągając za spust, jak to zostało
pokazane (rys.6). Po osiągnięciu odpowiedniej pozycji zwolnij spust. Zastosuj
dodatkowo pasek na rzepy, który minimalizuje ryzyko ruszania się elementów.
UWAGA! Przed użyciem upewnij się, że adaptery są prawidłowo połączone
i zmontowane.
7. Aby zwiekszyć szerokość/rozstaw płyty łączącej, odkręć sruby i odpowiednio
wyreguluj (rys.7). Dokręć śruby w żądane pozycji.
UWAGA! Przed użyciem upewnij się, że płyty są prawidłowo połączone
i zabezpieczone przed rozsunięciem.
8. Urządzenie Sit&Ride jest wyposażone w regulowany pasek do podwieszania
platformy, kiedy ni jest używana. Żeby z niego skorzystać należy zaczepić pasek do
podstawy i przymocować bezpiecznie do uchwytu wózka/rączki (rys.8). Ważne:
Pasek może nie być odpowiedni dla szystkich marek wózków.
9. X-Rider jest wyposażony w zaślepkę, gdy siedzisko jest zdejmowane. Po
zaślepieniu otworu po siedzisku platforma może być używana do transportu
dziecka w pozycji stojącej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
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