INSTRUKTIONSVEJLEDNING
Tillykke med dit køb af Cocobelt! Nu kan du sikkert og bekvemt bære på dit babysæde.
Jeg håber du bliver glad for Cocobelt.

Med venlig hilsen,
Manon Corts-Trieling

Cocobelts model, mor og grundlægger/ejer af Cocobelt
Inden du kan bruge Cocobelt, skal det monteres korrekt. Læs vejledningen grundigt.
Pakken indeholder følgende:
• 1 originalt Cocobelt
• 2 Velcro-remme, til at bære Cocobelt på begge sider
• 2 klæbemarkeringer
• Instruktionsvejledning

•
•
•
•

• Du har altid ansvar for din babys sikkerhed.
• Efterlad aldrig din baby uden opsyn.
• Brug altid babybilsædets sele til at spænde din baby fast.
Cocobelt er ikke legetøj og må kun bruges af en voksen, som kender til korrekt brug af Cocobelt.
Cocobelt er kun egnet til børn op til 12 måneder og med en vægt på op til 13 kg.
Cocobelt er kun egnet til brug med babybilsæder i kategorien 0+.
Ukorrekt og forkert brug af Cocobelt kan medføre alvorlig personskade.

Dit Cocobelt tages i brug med 3 enkle trin:
Sæt aldrig din baby i babybilsædet, når du monterer Cocobelt første gang!

Følg tegningen i korrekt rækkefølge sammen med vejledningen herunder til korrekt ibrugtagning af Cocobelt.
Ved montering af dit Cocobelt peger babybilsædets hovedstøtte altid fremad. Du har altid kontakt med
din baby.
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1) Find frem til korrekt placering af Velcro-remme på babybilsædets beslag.
1a) Sørg for beslaget til babybilsædet er rent, ikke fedtet og tørt på de
Områder der skal rengøres
omringede steder.

Spænd selen

1b) Monter Cocobelt på babybilsædets beslag og sæt selen fast. Den er nu
i fodområdet af babybilsædet.

1c) Placer skulderpuden på din skulder, indstil højden på Cocobelt og sørg
for bilsædet hænger lige.
- Velcro-remmen på indersiden af Cocobelt skal røre ved beslaget på
babybilsædet.
- Skulderpuden skal hvile korrekt og bekvemt på din skulder.
- Babybilsædet skal røre din hofte.
- Babybilsædet skal hænge lige.
Babysædet rører ved hoften og hænger lige

Babybilsædet hænger i en vinkel

1d) Brug klæbemarkering til at angive position på beslaget til
babybilsædet, hvor du skal fastgøre Velcro-remmen.

Positionsmærkning

Placer og sæt
klæbemærke på
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2) Monter Velcro-remme på beslaget på dit baby-bilsæde (vælg en).
Fjern klæbedel fra Velcro-rem
2a) Fjern klæbedelen fra Velcro-remmen.

Monter Velcro-rem. Enden (linje) skal være
over beslaget

2b) Fastgør Velcro-remmen på det angivne sted.
- Ved fastgørelse på beslaget skal enden af Velcro-remmen altid pege op af
beslaget.
- Velcro-remmen monteres lige og uden folder.
- Prøv inden du fjerne klæbedelen.

3) Monter Cocobelt til daglig brug.
3a) Monter Velcro på indersiden af dit Cocobelt på Velcro-remmen på
Fastgør på Velcro-rem på
beslaget
beslaget på dit babybilsæde og spænd selen.

Placer armen gennem
beslaget. Løft og placer
skulderpuden med den
anden hånd.

Placer altid armen gennem
beslaget ved brug af
Cocobelt. Hold armen
gemmen når du går.

3b) Løft bilsædet med forreste arm efter placering gennem Cocobelt.

3c) Sørg for skulderpuder hviler korrekt på din skulder. Dit Cocobelt er nu
klar til brug!
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Cocobelt er et værktøj til at hjælpe dig bære på babybilsædet, mens du går. Når du går, skal du altid
holde armen gennem beslaget for at undgå at falde.
Flyt Cocobelt fra beslaget straks efter brug for at forhindre at din baby kommer til skade.

Cocobelt har intet ansvar for forkert brug og/eller anden brug end den anbefalede for
Cocobelt.
Garanti:

Dit Cocobelt er lavet at kvalitetsmaterialer. Det er fremstillet i overensstemmelse med de europæiske
sikkerheds- og kvalitetsstandarder.

Garantien på dit Cocobelt er 24 måneder fra datoen på den originale kvittering.

Garantien dækker ikke skader som følge af normalt slid, ukorrekt eller forkert brug eller uagtsomhed
eller hvis du ikke følger instruktionsvejledningen. Normalt slid omfatter slid af stof på grund af løbende
brug, naturlig lysning af farver og forringelse af materialet med tid og brug.

Genbrug af Cocobelt til flere babyer på samme tid og/eller salg til tredjemand anbefales ikke af kvalitetsog sikkerhedsgrunde.

Hvis du ønsker at udnytte garantien, skal du kontakte butikken, hvor du har købt Cocobelt. Garantien
opfylder EU-direktiv 99/44/EF af 25. maj 1999.
Vedligeholdelse:
Cocobelt kræver ingen vedligeholdelse ved normalt brug. Pletter kan fjernes manuelt med lunkent vand.
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