Splošna navodila za uporabo in sestavo otroškega vozička Babyactive Balerina

SLIKA 1 prikazuje posamezne dele otroškega vozička.

1‐varnostno držalo pri zlaganju vozička
2‐gumb za nastavljanje oporo za nogice
3‐sistem pritrjevanja športnega dela,košare in lupinice
4‐ročaj
5‐gumb za nastavljanje ročaja
6‐gumb za nastavljanje prednjega varovala
7‐zavora
8‐gumb za nameščanje‐odstranjevanje strehice
9‐ročica za zlaganje vozička
10‐ročica za nastavljanje položaja hrbtišča
11‐košara za otroka

Sestava vozička
Najprej odstranite športni del iz ohišja,nato odstranite vse plastične dele,sponke,zaščite iz
osi,dvignite ročaj vozička in ga spustite narazen dokler ne zaslišite klik,vse cevi morajo biti spojene.

Namestitev košare za otroka
Najprej iz osi košare odstranite vse zaščite,odstranite vse dele ki so v košari,potegnite jo
narazen,nato kovinska dela povlecite narazen da se zaskočita v držalo. Košara ima možnost
dvigovanja vzglavnika,kovinski del se namesti v držalo v želeno višino.

Povlecite pregrinjalo preko roba,namestite nazaj podlogo,strehico potisnite s pritiskom na gumb
samo nazaj ali naprej. Nato položite košaro na ohišje vozička najprej v vodila kjer ni črnih
varoval,nato potisnite košarico v vodila kjer so črna varovala dokler le ta ne zaskoči. Košaro lahko
namestite v obe smeri. Če želite košaro sneti iz okvirja potisnite najprej na plastičen del‐črne barve
potegnite k sebi,košarico malo dvignite in jo enostavno snemite dol. (SLIKA 2 in 3)OPOZORILO:pred
uporabo se vedno prepričajte da je košara pravilno in trdno nameščena na ohišje,za varnost otroka
odgovarjate sami.
Nasvet:za lažjo namestitev uporabite zavoro.

Zložitev vozička:
na vsaki strani ohišja,pri ročajih,potegnite navzgor oba mehanizma‐ hkrati,pri tem pazite oziroma
umaknite varovalo, nato voziček zložite. V primeru ko želite zložiti športni del vozička z ohišjem
postavite hrbtno naslonjalo v vodoraven položaj,zaprite strehico in obvezno odstranite prednje
varovalo!Pri uporabi košare za otroka je potrebno le to odstraniti če želite zložiti voziček prav tako pri
uporabi lupinice‐avto sedeža! (SLIKA 4,5,6,7)

Namestitev koles na voziček
Na sredini kolesa se nahaja gumb ki ga pritisnite navzdol,zdaj namestite kolo na os in gumb spustite,
kolo zaskoči. Ob namestitvi koles mora zavora biti sproščena. Pred uporabo vozička obvezno
preverite ali so kolesa pravilno nameščena.OPOZORILO:S POTEGOM PREVERITE ALI SO KOLESA
PRAVILNO NAMEŠČENA.

Varnostni pasovi športnega dela

OPOZORILO:KO JE OTROK V VOZIČKU VEDNO UPORABITE VARNOSTNI PAS,MEDNOŽNI Z
RAMENSKIM PASOM MORATA BITI VEDNO SPOJENA,ZA VARNOST OTROKA ODGOVARJATE SAMI.

Zavora na vozičku kot kaže slika s pritiskom navzdol in navzgor,bodite pozorni na ležaje!

Namestitev lupinice na ohišje vozička
K lupinici je priložen adapter. Adapter se lahko namesti na lupinico ali na ohišje vozička isto kot
košara in športni del. Na adapterju sta trikotni zarezi v katero se namesti lupinica. Lupinica se sname
iz adapterja z potegom ročic, ki so z obeh strani na lupinici.

Nastavitev ročaja na vozičku
Ročaj ima možnost nastavitve v več položajev. Na vsaki strani ročaja pritisnite hkrati na oba gumba in
si izberite želeno višina ročaja.

Namestitev športnega dela
Najprej sprostite varovalo za nogice,potem namestite strehico in sicer na vsaki strani športnega dela
sta zarezi,vodila strehice potisnite enostavno samo v zarezo. Varnostno prednje varovalo se namesti
v plastično držalo ki se nahaja na vsaki strani. Opora za nogice je nastavljiva in sicer hkrati potisnite
oba rdeča gumbka na vsaki strani v nasprotnem primeru pride do poškodb. Naslonjalo se nastavlja z
ročico.

GLEJTE SLIKO 2,3 namestitev je ista kot pri košari za otroka.

Strehica pri športnem delu
Strehica se namesti v zato primerni zarezi ki sta na športnem delu z obeh strani.

Prednje varovalo pri športnem delu
Prednje varovalo je nastavljivo in sicer ob strani pod prevleko se nahajata dve rdeči sponki,s
pritiskom na sponki lahko potegnete prednje varovalo k sebi in nazaj.
Vse prevleke vozička so z najvišjo kakovostjo,certifikatom Öko-Tex.Izdelki izpolnjujejo vse
norme evropskega standarda EN 1888:2004 varnosti.Izdelano v skladu s sistem vodenja
kakovosti ISO 9001:2000, ki je bil potrjen z ustreznimi potrdili.

POMEMBNO:
Kolesa otroškega vozička so zračna napihljiva,platišča so plastična zato se kolesa napihnejo
največ do 1 bara,za poškodovanje kolesa,platišč,zračnic zaradi prevelike napihnjenosti in
nepravilne namestitve na osi vozička ne odgovarjamo in ne upoštevamo garancije in
reklamacije. Gume in platišča morajo biti vedno čista. Po uporabi jih vedno očistite,os in
druge kovinske dele negujte z zato primernim oljem.
PRI POŠKODOVANJU KOLES/PLATIŠČ ZARADI NEPRAVILNE NAMESTITVE KOLES NA
VOZIČEK NE UPOŠTEVAMO GARANCIJE,REKLAMACIJE.
Navodila za sestavo otroškega vozička najdete tudi na www.sb‐poceni.si

