Návod k použití
Blahopřejeme k vašemu nákupu Cocobelt! Nyní můžete dětskou sedačku převážet pohodlně a bezpečně.
Doufám, že se vám vaše Cocobelt bude líbit.

Se srdečným pozdravem,
Manon Corts-Trieling
Model Cocobelt, matka a vynálezkyně/majitelka Cocobelt
Než budete smět Cocobelt používat, musíte ho správně nainstalovat. Pečlivě si přečtěte tento návod k
použití.
Balení obsahuje následující položky:
• 1 originální Cocobelt
• 2 pásy suchého zipu, díky kterým lze Cocobelt nosit po obou stranách
• 2 známkovací nálepky
• Návod k použití
VAROVÁNÍ!• Vždy zodpovídáte za bezpečnost svého dítěte.
• Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru.
• K zajištění dítěte vždy používejte čtyřbodový bezpečnostní pás, který je součástí dětské sedačky.
• Cocobelt není hračka a smí ho používat pouze dospělé osoby, které se seznámily se správným
způsobem použití Cocobelt.
• Cocobelt je vhodný pouze pro děti do 12 měsíců a do hmotnosti 13 kg.
• Cocobelt je vhodný pouze k použití s dětskými sedačkami, které jsou zařazeny do kategorie 0+.
• Nesprávné použití Cocobelt může způsobit vážné zranění.
Váš Cocobelt lze nainstalovat 3 snadnými kroky:
VAROVÁNÍ! Při první instalaci Cocobelt nikdy nevkládejte dítě do dětské sedačky, prosím!

Pro správné připravení Cocobelt k použití postupujte dle nákresů ve správném pořadí v kombinaci s níže
uvedenými pokyny, prosím.
VAROVÁNÍ! Při instalaci Cocobelt musí opěrka dětské sedačky vždy směřovat dopředu. Vždy
budete mít oční kontakt s dítětem.

1) Určete správné umístění pásu suchého zipu na nosníku dětské sedačky.
1a) Ujistěte se, zda je nosník dětské sedačky čistý, bez nečistot a zda je
Oblasti k čištění
na vyznačených oblastech suchý.

Zacvakněte sponu

1b) Cocobelt připevněte k nosníku dětské sedačky a zapněte ho pomocí
spony. Spona se nyní musí nacházet v části sedačky, kde má dítě nohy.

1c) Ramenní vložku si dejte na rameno, nastavte délku Cocobelt a
zkontrolujte, zda je sedačka vyrovnaná.
Suché zipy na vnitřní části Cocobelt se musí dotýkat nosníku vaší dětské
sedačky.
Ramenní vložka musí na vašem ramenu spočívat správně a pohodlně.
Dětská sedačka se musí dotýkat vašeho boku.
Dětská sedačka musí být vyrovnaná.
Dětská sedačka se dotýká boku a visí rovně.

Dětská sedačka visí v úhlu.

1d) K označení pozice nosníku dětské sedačky tam, kde musíte připojit
suchý zip, použijte přibalenou nálepku.

Pozice k označení

Pozice k nalepení značky

2) Na nosník dětské sedačky připevněte suchý zip (pouze jednou).
Odstraňte lepicí pásku ze suchého zipu.
2a) Ze suchého zipu odstraňte lepicí pásku.

Připevněte suchý zip. Konec (linie) musí být v
horní části nosníku.

2b) Suchý zip připevněte na označené místo.
Po připojení na nosník musí být konec suchého zipu vždy končit v horní
části nosníku.
Suchý zip musí být připevněn úpravně a bez záhybů.
Vyzkoušejte to ještě před odstraněním lepicí pásky.

3) Připevněte Cocobelt ke každodennímu použití.
3a) Suchý zip na vnitřní části vašeho Cocobelt připevněte k suchému
Suchý zip na pásu připojte k
suchému zipu na nosníku.
zipu na nosníku dětské sedačky a utáhněte sponu.

Nosník uchopte rukou.
Zdvihněte a druhou rukou
narovnejte ramenní vložku.

Při použití Cocobelt vždy
držte ruku na nosníku. Při
chůzi protáhněte ruku
nosníkem.

3b) Dětskou sedačku po zasunutí Cocobelt zdvihněte pomocí předloktí.

3c) Ujistěte se, zda je ramenní vložka na vašem ramenu správně
umístěna. Váš Cocobelt je nyní připraven k použití!

VAROVÁNÍ! Cocobelt je nástroj, který vám pomáhá s přenášením dětské sedačky. Během chůze
musíte mít ruku vždy protaženou nosníkem, abyste předešli jakémukoli nebezpečí pádu.
VAROVÁNÍ! Cocobelt musíte po použití okamžitě odstranit, abyste předešli jakémukoli zranění
dítěte.

Cocobelt nezodpovídá za jakoukoli formu nesprávného použití a/nebo použití, které se liší
od použití doporučeného Cocobelt.
Záruka:

Váš Cocobelt je vyrobený z vysoce kvalitních materiálů. Jeho výroba je v souladu s aktuálními
evropskými normami pro bezpečnost a jakost.

Záruka vašeho Cocobelt platí po dobu 24 měsíců od data zakoupení.

Záruka nepokrývá škody způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo
opomenutím nebo nedodržením návodu k použití. Normální opotřebení zahrnuje opotřebení látek
způsobené pravidelným používáním, přirozené mizení barev a poškození materiálu v průběhu času
a z důvodu použití.

Opakované použití Cocobelt pro více dětí a/nebo jeho prodej třetím stranám se z jakostních a
bezpečnostních důvodů nedoporučuje.

Chcete-li využít záruku, obraťte se na obchod, v kterém jste Cocobelt zakoupili. Tato záruka je v
souladu s evropskou směrnicí 99/44/ES z 25. května 1999.
Údržba:
Cocobelt při běžném použití nevyžaduje žádnou údržbu. Jakékoli skvrny lze odstranit manuálně, pomocí
vlažné vody.

