ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не залишайте малюка без нагляду,коли він знаходиться в ходунках.
Збирати і регулювати ходунки повинні тільки дорослі.
Перевірте всі частини перед використанням,їхню кількість.
Ходунки можна використовувати без перерви в межах 30 хвилин.
Не регулюйте ходунки,якщо в них знаходиться дитина.
Дитина може знаходитись в ходунках тільки поки навчається ходити.
Не використовуйте ходунки на нерівній, вологій та рихлій поверхні,а також біля
вогню та інших джерел тепла.
Максимальне навантаження-12 кг.
Ходунки призначені для малюків від 7 до 18 місяців, зростом до 0,78 м.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Увага! Завжди перевіряйте ходунки перед використанням,
щоб уникнути травмування вашого малюка.
Перевіряйте деталі ходунків,зніміть їх і перевірте на придатність,якщо вони
пошкоджені.
Чистіть тканину щіткою замість миття.
Уважно прочитайте інструкцію перед використанням ходунків та зберігайте
її в доступному місці.

Регульована висота рами,підходить для
дітей різного віку
Музичні іграшки,що обертаються на 360
Основа фіксується

Увага! Комплектація виробу може залежати від вартості виробу.
Компанія-виробник має право без повідомлення змінювати комплектацию
виробу.

(067) 234-01-93,

Увага! Будь ласка,прочитайте інструкцію перед тим,як ви будете
використовувати виріб,це необхідно для безпеки вашого малюка.

3. Вставте колеса у спеціальні
отвори та зафіксуйте їх.
4. Вставте фіксатори у спеціальні
отвори та зафіксуйте їх.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

іграшки
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сидіння
підставка
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ

опора
1. Відрегулюйте столик до потрібної вам висоти.Переконайтесь,
що ви зафіксували замок.

ковпачок
основа

коліщатка

фіксатори
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ЗБІРКА
1. Підніміть столик вгору до потрібної вам висоти,переконайтеся в тому,що ви зафіксували замок.Уважно
слідкуйте, щоб ваші пальці не потрапили у механізм.
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2. Вставте сидіння у внутрішню частину столика.
Переконайтеся,що воно легко обертається на 360 .
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2. Для регулювання висоти ходунків використовуйте фіксатор,що знаходиться під столиком.Оберіть потрібний вам
рівень висоти та зафіксуйте
його.
3. Зніміть іграшку «жабеня».
Відкрийте кришку відділення
для батарейок,вставте 2 батарейки типу АА (пам`ятайте про
полярність),закрийте кришку,
закрутіть болт та зафіксуйте
іграшку на столику.
4. Зберіть та встановіть іграшки,
як показано на малюнку.

5. Натисніть на голову «жабеня»іграшки почнуть обертатися
та грати мелодії.
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6. Щоб зафіксувати ходунки на
місці,опустіть фіксатори вниз
до клацання,щоб колеса відірвалися від підлоги.

