INSTRUKCJA I WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA - COSY STROLL HANDLE
Ważne – przechowywać niniejszą
instrukcję
przez
cały
okres
użytkowania






Ostrzeżenie: Nigdy nie zostawiaj
swojego dziecka bez nadzoru.
Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem
montażu i korzystania z produktu
upewnij się, że wszystkie hamulce są włączone.
Ostrzeżenie: Aby uniknąć jakichkolwiek obrażeń, należy upewnić się, że dziecka
nie ma w pobliżu podczas użytkowania i montażu.
Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do zabawy przez dzieci.
Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do używania podczas biegania czy
jazdy na rolkach.
Ostrzeżenie: Każde obciążenie produktu z tyłu lub z boku będzie wpływało na
zmniejszenie stabilności i komfortu korzystana.
Ostrzeżenie: Nigdy nie podnoś/przenoś wózka i akcesoriów podczas gdy jest
użytkowane przez dzieci.
Ostrzeżenie: Nie używaj przedłużki na schodach czy w windach.
Ostrzeżenie: Zawsze używaj hamulca wózka, gdy wózek i akcesoria nie są
używane.






Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że produkt i jego
wszystkie elementy są sprawne, jeśli są uszkodzone produktu nie należy
używać.
Podczas montażu i użytkowania upewnij się, że twoje dziecko znajduje się
w odpowiedniej odległości.
Zawsze używaj hamulca podczas postoju lub wyciągania/wkładania
dziecka do wózka/nosidełka/dostawki.
Należy regularnie sprawdzać czy wszystkie elementy tego produktu są
sprawne, nieuszkodzone i bezpieczne.
Nigdy nie należy zostawiać wózka z dzieckiem na pochyłej powierzchni,
nawet jeżeli hamulec jest włączony.
Nigdy nie zostawiaj wózka z dzieckiem w pobliżu basenów, schodów,
ognia, ulicy.
Plastikowe części opakowania należy trzymać poza zasięgiem dziecka, aby
nie dopuścić do jego zadawienia.

INSTRUKCJA MONTAŻU PRZEDŁUŻKI
1. Przymocuj końcówkę zakończoną półkolem z gąbką do większej części
zakończonej dwoma bolcami (fig.1), tak, aby kołki zablokowału się w
otworach (fig.2).
2. Owiń złącza (zipy) wokół drążka (uchwytu rączki wózka), a następnie
wprowadź je do otworów obudowy (fig.3).
3. Zabezpiecz złącza, dociskając je i jednocześnie przekręcając pokrętło, aż
będą ciasno zamontowane na rączce wózka (fig.4).
4. Produkt jest teraz gotowy do użycia (fig.5,6).
OSTROŻNIE: Przed użyciem upewnij się, że uchwyt jest dobrze zamontowany.

Uwaga:


Należy natychmiast skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Mee-go
w przypadku uszkodzenia któregkolwiek z komponentów.
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