Ніколи не залишайте дитину в колясці без нагляду.
Завжди користуйтеся ременями безпеки,щоб дитина не отримала травми.
Коляска призначена тільки для однієї дитини.
Коляска призначена для дітей вагою до 15 кг.
Завжди перевіряйте, що коляска зафіксована у складеному або
розкладеному положенні.
Завжди використовуйте гальма,коли коляска стоїть.
Зніміть захисну плівку перед користуванням коляскою.
Не вішайте сумки, пакети та інші важкі речі на коляску.
Бережіть пальці під час складання або розкладання коляски.
Позицію спинки «сидячи» для новонародженого не використовувати.

05D222-F
Переносна дитяча
коляска

ЗАБОРОНЕНО:

Користуватися коляскою на сходах та ескалаторах.
Дозволяти дитині самостійно залазити у коляску.
Вішати на коляску важкі предмети (сумки,пакети та інші)-це може
привести до перекидання.

ЧИСТКА:

Тканину сидіння можна знімати та прати. Інші частини чистити з милом
або легким миючим засобом.
Періодично перевіряйте частини коляски на справність.
При необхідності відремонтуйте або замініть їх.

(067) 234-01-93,

Прочитайте уважно цю інструкцію перед користуванням коляскою.

КОМПЛЕКТУЮЧІ

КОРИСТУВАННЯ
Гальма:
натисніть ногою на стопор, як показано на малюнку А.
Підніміть фіксатор,як показано на малюнку B, у
такому положенні передні колеса не будуть обертатися.

ручка
козирок
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кнопка на поручні

поручень

широкий ремінь
ремінь безпеки
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ЗБІРКА

закрито

Для розкладання:
розкрийте раму коляски,
як показано на малюнку.
Потім зафіксуйте фіксатором.

фіксатор

трубка
отвір
переднього
колеса

Поручень:
відкрити або закрити поручень: вставте ліву частину поручня
у праву-кнопка буде зовні.Щоб відкрити-натисніть на кнопку,
як показано на малюнку.

відкрити

гачок

Установка передніх
коліс:
з`єднайте отвір з трубкою,
як показано на малюнку,
та «одягніть» колесо до
звуку клацання.Зробіть
теж саме з другим
колесом.
Установка козирка:
установіть козирок між
ручок за допомогою пазів
на рамі.

Ремінь безпеки:
на малюнку показано,як
відкрити або закрити застібку.Для збільшення довжини ременя витягніть
верхню петлю назовні,
потягніть пряжку.Для зменшення довжини витягніть
нижню петлю та потягніть
за кінець ременя.

закрити
кнопка

СКЛАДАННЯ
Опустіть козирок,звільніть
замок-фіксатор.Ручки потягніть вперед та вниз.
Зафіксуйте це положення
за допомогою гачка.
Коляску можна носити,як
показано на малюнку С.

фіксатор

