KÄYTTÖOHJE
Onnittelut Cocobelt-hihnan ostosta! Nyt voit kantaa vauvasi turvakaukaloa turvallisesti ja mukavasti.
Toivon, että nautit Cocobelt-hihnasta.

Ystävällisin terveisin,
Manon Corts-Trieling

Cocobelt-malli, äiti ja Cocobeltin perustaja/omistaja
Ennen kuin voit käyttää Cocobeltiä, sinun täytyy asentaa se oikein. Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
Pakkaus sisältää seuraavat tavarat:
• 1 alkuperäinen Cocobelt,
• 2 tarranauhaa, jotta Cocobeltiä voi käyttää molemmilla puolilla,
• 2 merkintätarraa,
• käyttöohje.

•
•
•
•

• Olet aina vastuussa vauvasi turvallisuudesta.
• Älä koskaan jätä vauvaasi ilman valvontaa.
• Käytä aina turvakaukalon vöitä vauvan kiinnittämiseen.
Cocobelt ei ole lelu. Vain aikuisten, jotka tietävät Cocobeltin oikean käyttötavan, tulisi käyttää sitä.
Cocobelt on sopiva vain alle 12 kuukautta vanhoille ja alle 13 kilon painoisille vauvoille.
Cocobelt sopii käytettäväksi vain 0+ -ryhmän turvakaukaloille.
Cocobeltin sopimaton ja virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Cocobelt voidaan asentaa 3 helpossa vaiheessa:
Älä koskaan laita vauvaa turvakaukaloon, kun asennat Cocobeltiä ensimmäistä kertaa!

Katso kuvia oikeassa järjestyksessä ja lue niiden ohjeet, jotta valmistat Cocobeltin oikein käyttöä varten.
Kun asennat Cocobeltin, turvakaukalon päänoja on aina eteenpäin. Sinulla on aina katsekontakti
vauvaasi.
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1) Määritä tarranauhojen oikea paikka turvakaukalon kahvalla.
1a) Varmista, että turvakaukalon kahva on puhdas, rasvaton ja kuiva
Puhdistettavat alueet
merkityillä alueilla.

Napsauta solki kiinni.

1b) Laita Cocobelt turvakaukalon kahvan ympärille ja napsauta solki kiinni.
Soljen tulee nyt olla turvakaukalon jalkaosassa.

1c) Laita olkapehmuste olkapäällesi, säädä Cocobeltin pituutta ja varmista,
että turvakaukalo roikkuu suorassa.
- Cocobeltin sisäpuolella olevan tarranauhan tulee koskettaa turvakaukalon
kahvaa.
- Olkapehmusteen tulee levätä mukavasti olkapäälläsi.
- Turvakaukalon tulee koskettaa lantiotasi.
- Turvakaukalon tulee roikkua suorassa.
Vauvan turvaistuin koskettaa lantiota ja
roikkuu suorana.

Vauvan turvaistuin roikkuu vinossa.

1d) Käytä mukana toimitettavaa merkkitarraa merkitäksesi paikan
turvakaukalon kahvassa, johon tarranauha tulee kiinnittää.

Merkitse paikka.

Merkkitarran paikka.
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2) Kiinnitä tarranauha(t) turvakaukalon kahvaan (vain kerran).
Poista liimapaperi tarranauhasta.
2a) Poista liimapaperi tarranauhasta.

Kiinnitä tarranauha. Nauhan pään tulisi olla
kahvan päällä.

2b) Kiinnitä tarranauha merkittyyn paikkaan.
- Kun kiinnität sitä kahvaan, tarranauhan pään tulisi aina jäädä kahvan
päälle.
- Tarranauha tulisi kiinnittää huolellisesti ja ilman taitoksia.
- Kokeile kiinnitystä, ennen kuin irrotat liimapaperin.

3) Kiinnitä Cocobelt jokapäiväistä käyttöä varten.
3a) Kiinnitä Cocobeltin sisäpuolella oleva tarranauha turvakaukalon
Säädä hihnan tarranauhaa
kahvassa olevan tarranauhan
tarranauhaan ja kiinnitä solki.
mukaan.

Laita käsi kahvan läpi. Nosta
ja aseta olkapehmuste
toisella kädellä.

Laita aina käsivarsi kahvan
läpi, kun käytät Cocobeltiä.
Pidä käsi työnnettynä
kahvan läpi kävellessäsi.

3b) Nosta turvakaukaloa käsivarrellasi, kun olet laittanut kahvan
Cocobeltin läpi.

3c) Varmista, että olkapehmuste lepää oikein olkapäälläsi. Cocobelt on nyt
valmis käyttöön!
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Cocobelt on työkalu, joka auttaa vauvan turvakaukalon kantamista liikuttaessa jalkaisin. Kun kävelet,
pidä käsivartesi kahvan läpi koko ajan, jotta vältät kaatumisen.
Sinun tulee irrottaa Cocobelt kahvasta välittömästi käytön jälkeen, jotta estät vauvasi mahdollisen
loukkaantumisen.

Cocobelt ei ole vastuussa tuotteen mistään väärinkäytöstä ja/tai käytöstä, joka poikkeaa
Cocobeltin suosittelemasta käytöstä.
Takuu:

Cocobelt on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista. Sen valmistus on nykyisten eurooppalaisten
turvallisuus- ja laatustandardien mukainen.

Cocobeltin takuu on voimassa 24 kuukautta alkuperäisen kuitin päivämäärästä.

Takuu ei kata vahinkoa, jonka aiheuttaa normaalinen kuluminen, virheellinen tai sopimaton käyttö,
laiminlyönti tai käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Normaali kuluminen käsittää myös kankaiden
kulumisen säännöllisessä käytössä, värien luonnollisen haalistumisen ja materiaalin heikkenemisen
käytössä ajan kuluessa.

Cocobeltin käyttö useille vauvoille peräkkäin ja/tai myynti kolmansille osapuolille ei ole suositeltavaa
laatu- ja turvallisuussyistä.

Jos haluat tehdä takuuvaateen, ota yhteyttä myymälään, josta ostit Cocobeltin. Takuu on eurooppalaisen
direktiivin 99/44/EC 25.5.1999 mukainen.
Huolto:
Cocobelt ei vaadi huoltoa normaalissa käytössä. Tahrat voidaan poistaa käsin haalealla vedellä.
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