Premergator Babymoov A040005/A040006/ A040007

Va multumim ca ati ales premergatorul 2in1.
Important: cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de utilizare si pastrati-le pentru a le putea consulta ulterior. Copilul ar putea fi ranit
daca nu urmati aceste instructiuni.
In conformitate cu normele de siguranta EN 1273: 2005
AVERTISMENTE:
Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat.
Odata ce se afla in premergator, copilul are acces la mai multe obiecte si se poate misca mai repede:
nu ii lasati acces la scari, trepte sau suprafete neregulate
instalati o protectie in fata semineului, echipamentelor de incalzire si de gatit.
Tineti copilul departe de lichide fierbinti, cabluri electrice si alte surse de pericol.
Preveniti riscul de ciocnire cu sticla ferestrelor, usi si mobilier.
Nu folositi premergatorul daca anumite parti sunt defecte sau lipsesc
Acest premergator trebuie folosit doar pentru perioade scurte (de exemplu 20 de minute)
Premergatorul este potrivit pentru copii care pot sta in sezut fara ajutor si au aproximativ 6 luni. Nu este destinat copiilor care pot
umbla singuri sau pentru copii care cantaresc mai mult de 12 kg.
Nu folositi piese de schimb care nu sunt recomandate de catre Babymoov sau distribuitor.
Atentie:
Supravegheati intotdeauna copilul cand foloseste premergatorul.
Nicio componenta nu necesita ungere sau ajustare. Verificarea regulata este necesara pentru a va asigura de siguranta tuturor
componentelor si ca blocatorii manuali functioneaza corect.
Nu ajustati premergatorul in timpul utilizarii.
Premergatorul trebuie sa fie folosit de catre un singur copil o data.
Preveniti ciocnirea cu sticla de la usi, ferestre si mobilier.
Echipamentele electrice si electronice trebuie colectate selectiv. Nu le aruncati cu alte deseuri menajere.
Service-ul si intretinerea regulata contribuie la o buna pastrare a premergatorului.

Nu incarcati bateriile nereincarcabile .
Bateriile reincarcabile trebuie scoase intotdeauna din premergator inainte de a fi reincarcate.
Nu amestecati diferite tipuri de baterii, sau baterii vechi si noi.
Bateriile reincarcabile trebuie incarcate doar sub supravegherea unui adult.
Bateriile trebuie introduse intotdeauna respectand polaritatea.
Bateriile folosite trebuie scoase din compartiment.
Nu scurticircuitati terminalele bateriilor.
Componente:
a.
bara de impins
b.
cadru superior
c.
accesorii bara impins
d.
scaun
e.
husa
f.
panou joaca
g.
roti pivotante
h.
frane
Instructiuni de utilizare:
1.Asamblarea cadrului superior (b) : Introduceti bara de impins in accesorille acesteia. Prindeti ansamblul in cadrul superior.
2. Asamblarea husei (e): Introduceti husa in structura scaunului (d) trecand benzile prin gaurile destinate acestora. Atentie: asigurati-va ca
este corect instalata.
3. Instalarea scaunului (d) : pozitionati fata scaunului pe cadrul superior. Apasati spatele scaunului pentru a le fixa complet.
4. Montarea rotilor si a franelor: montati rotile si franele. Asigurati-va ca fiecare este bine fixata.
5. Instalarea panoului de joaca (f): desurubati compartimentul aflat sub panoul de joaca si introduceti 2 baterii LR6V (AA) (neincluse).
Inchideti compartimentul si strangeti-l la loc.
Pozitionati panoul de joaca pe cadrul superior. Trageti componenta localizata sub cadrul superior si intoarceti-o pentru a fixa panoul.
Instalati jucariile in spatiile destinate lor de pe panoul de joaca.
6. Deplierea/plierea premergatorului: Pentru a deplia premergatorul ridicati-l pana cand se blocheaza pe pozitie.
Pentru a plia premergatorul, intoarceti butonul aflat sub cadrul superior in directia acelor de ceas si impingeti in sus.
Tineti cadrul superior cu cealalata mana si pliati-l in jos complet.
7. Reglarea inaltimii (3 pozitii): pentru a regla inaltimea scaunului, intoarceti butonul aflat sub cadrul superior in directia acelor de ceas.
Tineti cadrul cu cealalata mana si ajustati la inaltimea dorita.
Atentie: nu puneti niciodata copilul in premergator inainte sa va asigurati ca acesta este corect blocat la inaltimea potrivita.
8. Functia de impingere: scoateti scaunul deblocandu-l la spate. Deblocati bara de impins de accesoriile sale. Pozitionati-o in pozitie inversa
si introduceti-o din nou in accesoriile de prindere. Produsul poate fi folosit acum pentru a invata mersul.
Atentie: asigurati-va ca bara este corect instalata inainte de a pune copilul in premergatorul setat pe functia de impingere.
Service: materialele indeplinesc standardele pentru jucarii si materiale colorate. Va sfatuim sa nu expuneti produsul la lumina soarelui prea
mult timp. Uzura si decolorarea cauzata de expunerea direta la soare nu justifica plangeri. Husa poate fi spalata cu mana sau in masina de
spalat la temperatura joasa (pentru haine delicate).
Toate partile premergatorului pot fi curatate cu sapun slab, folosind o carpa umeda. Uscati partile din metal pentru a preveni ruginirea.
Daca urmati sfaturile de mai sus, veti putea folosi premergatorul o perioada lunga de timp.

