РЕГУЛЮВАННЯ.ВИЙМАННЯ ДИТИНИ ІЗ РЮКЗАКУ
a. Пластиковий фіксатор має знаходитись трошки нижче рівня лопаток!
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b. Щоб вийняти дитину із рюкзаку,відстібніть одну із бокових сторін рюкзаку
та витягніть дитину.Щоб вийняти сплячу дитину із рюкзаку,необхідно
відстібнуть підголівник, просунути одну руку в рюкзак та притиснути
дитину до грудей.Другою рукою відстібніть обидві бокові стінки( пластикові
застібки та застібки-липучки), після чого задня стінка впаде,звільнюючи
дитину.Таким чином ви можете вийняти дитину,навіть коли дитина спить.

Рюкзак для переносу дитини
Призначений для переноски дітей від
3,5 до 11,5 кг.

УВАГА! ВАЖЛИВО!

Комфортний підголівник,який легко
знімати.
Більш комфортне сидіння.
Висока спинка.
Ви можете легко знімати задню стінку,
щоб вийняти сплячу дитину.

Будьте завжди впевнені що дитина знаходиться у правильному положенні,
коли сидить у рюкзаку.
Не надягайте рюкзак на спину.
Рюкзак призначений тільки для користування під час ходьби.
Забороняється користуватися рюкзаком під час бігу, їзді на велосипеді,
будь-якому іншому моторизованому транспорті.
Не використовуйте рюкзак в машині.
У звичайному положенні між головою дитини та вашими грудьми має бути
досить вільного повітря.
Коли дитина заснула,поверніть ії голову та притисніть до грудей так,щоб
вона могла вільно дихати.
(067) 234-01-93,

Ми впевнені,що наша продукція найбільш комфортна та красива для вашої дитини.

ЯК ОДЯГТИ РЮКЗАК

ЯК ПОСАДИТИ ДИТИНУ ЛИЦЕМ ВІД СЕБЕ

Важливо!
Завжди одягайте рюкзак перед тим ,як
посадити дитину в нього.

2a. Поверніть на місце бокову стінку
рюкзаку,зафіксуйте ії застібкоюлипучкою (мал.2а).
2b. Потім закріпіть ії за допомогою
пластикового замку до клацання
(мал.2b).
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1. Одягніть рюкзак так,щоб ремені
були на плечах,а круглий пластиковий фіксатор знаходився між лопаток (мал.1).При необхідності відрегулюйте довжину ременів за допомогою круглого фіксатора.

1. Просто зніміть підголівник та посадіть дитину в рюкзак лицем від
себе,вперед у напряму руху,дотримуючись інструкцій для посадки
дитини лицем до себе.
1
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2.Щоб зафіксувати рюкзак на тілі,
приєднайте до рюкзаку ремені,які
знаходяться позаду,за допомогою
пластикових застібок (мал.2).
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ЯК ПОСАДИТИ ДИТИНУ ОБЛИЧЧЯМ ДО СЕБЕ
1. Відігніть одну із бокових сторін рюкзаку для зручності посадки дитини.
Для цього вийміть застібку із замку,
потім посадіть дитину (мал.3).
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3. Ви можете відрегулювати положення підголівника,якщо переміщати його за допомогою спеціального гачку вздовж ременя
(мал.3).Ви можете підняти підголівник для маленької дитини або
опустити його для більш старшої
дитини.
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2. Маленька дитина може просунути
рукі в сеціальні отвори в підголівнику (мал.2). Дитина більш
старшого віку може тримати руки
над підголівником.Якщо дитина
вирішила поспати,сидячи лицем
вперед у напряму руху,необхідно
пересадити ії лицем до себе.

4. Коли ваша дитина навчиться тримати голову сама,ви можете опустити підголівник,таким чином дитина отримає можливість більш
широкого обзору навколо.Коли
ваша дитина захоче спати,вам
необхідно підняти підголівник для
підтримки голови дитини.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому є всі необхідні відмітки про покупку та
є штамп магазину.
УВАГА! Гарантійний термін і термін експлуатації на виріб встановлюються з дня
покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації
виробник не несе відповідальності за безпечність виробу.
Відмітки про продаж виробу

Виріб

Рюкзак для переносу дитини

Гарантійний термін

1 місяц

Модель
Термін експлуатації

05BD02
6 місяців

Дата покупки ____________________
П.І.Б. продавця_________________________________

Підпис__________________

Штамп магазину

Претензій до якості, зовнішнього вигляду, комплектації виробу не маю.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згідний.
Дата «___»______________201__г.

Підпис__________________

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
1. Гарантійний термін починається з дня покупки виробу.
2. Інформація про гарантію поширюється на території України.
3. Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при
дотриманні умов транспортування, збірки, експлуатації і зберігання.
4. Гарантія поширюється на дефекти виробничого характеру.
5. Гарантія не розповсюджується на недоліки виробу, що з’явились
внаслідок наступних причин:
– механічні пошкодження в результаті удару чи падіння;
– використання с порушеннями вимог інструкції з експлуатації, або
необережним використанням;
– ремонт виробу, виконаний не вповноваженими на це особами;
– будь-яке стороннє втручання в конструкцію виробу.

