ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Συγχαρητήρια που αγοράσατε το Cocobelt! Τώρα μπορείτε να μεταφέρετε παντού με ασφάλεια και άνεση το
παιδικό σας κάθισμα αυτοκινήτου.
Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από το Cocobelt που αγοράσατε.

Με εκτίμηση,
Manon Corts-Trieling

Cocobelt μοντέλο, μητέρα και ιδρύτρια / ιδιοκτήτρια του Cocobelt
Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Cocobelt, πρέπει να το εγκαταστήσετε σωστά. Διαβάστε προσεκτικά
αυτό το εγχειρίδιο.
Το πακέτο περιέχει τα ακόλουθα αντικείμενα:
• 1 αυθεντικό Cocobelt
• 2 ταινίες Velcro, ώστε να μπορεί το Cocobelt να φορεθεί και από τις δύο πλευρές.
• 2 αυτοκόλλητα μαρκαρίσματος
• Εγχειρίδιο χρήστη
• Είστε πάντα υπεύθυνοι για την ασφάλεια του μωρού σας.
• Μην αφήνετε ποτέ το μωρό σας χωρίς επίβλεψη.
• Χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη πρόσδεσης του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου για την ασφάλεια
του μωρού σας.
• Το Cocobelt δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες που είναι εξοικειωμένοι με τον
κατάλληλο τρόπο χρήσης του Cocobelt.
• Το Cocobelt είναι κατάλληλο μόνο για βρέφη έως 12 μηνών και βάρους έως 13 κιλών.
• Το Cocobelt είναι κατάλληλο μόνο για χρήση με τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων της κατηγορίας της
Ομάδας 0+.
• Η ακατάλληλη και εσφαλμένη χρήση του Cocobelt μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
Το Cocobelt μπορεί να εγκατασταθεί για χρήση με 3 εύκολα βήματα:
Ποτέ μην βάζετε το μωρό σας στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου όταν τοποθετείτε για πρώτη φορά το
Cocobelt!
Ανατρέξτε στα σχέδια με τη σωστή σειρά σε συνδυασμό με τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή προετοιμασία
Cocobelt για χρήση.
Κατά την εγκατάσταση του Cocobelt, το προσκέφαλο του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου βλέπει
πάντοτε μπροστά. Θα έχετε πάντοτε οπτική επαφή με το μωρό σας.
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1) Καθορίστε τη σωστή θέση της ταινίας / των ταινιών Velcro πάνω στο βραχίονα του παιδικού
καθίσματος αυτοκινήτου.
1α) Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου
Τμήματα για καθαρισμό
είναι καθαρός, χωρίς λίπη και στεγνός στις κυκλωμένες περιοχές.

Κλείστε την πόρπη

Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου ακουμπάει
στο γοφό σας και κρέμεται ευθεία

1β) Εφαρμόστε το Cocobelt στο βραχίονα του παιδικού καθίσματος
αυτοκινήτου και τράβηξε μέσα στην πόρπη. Η πόρπη πρέπει τώρα να
βρίσκεται στο τμήμα των ποδιών του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου.

1γ) Βάλτε την επωμίδα πάνω στον ώμο σας, ρυθμίστε το μήκος του
Cocobelt, και βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα αυτοκινήτου κρέμεται ευθεία.
- Η ταινία Velcro στο εσωτερικό μέρος του Cocobelt πρέπει να ακουμπάει
το βραχίονα του παιδικού σας καθίσματος αυτοκινήτου.
- Η επωμίδα πρέπει πάντοτε να ακουμπά κατάλληλα και αναπαυτικά πάνω
στον ώμο σας.
- Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει να ακουμπάει στο γοφό σας.
- Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει να κρέμεται σε ευθεία
κατεύθυνση.

Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου κρέμεται
σε γωνία
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1δ) Χρησιμοποιήστε το αυτοκόλλητο σήμα που σας παρέχεται για να
μαρκάρετε τη θέση πάνω στο βραχίονα του παιδικού καθίσματος
αυτοκινήτου, όπου θα πρέπει να τοποθετήσετε την ταινία Velcro.

Τοποθετήστε για να
βάλετε το
αυτοκόλλητο για το
σημάδεμα

Τοποθετήστε για
μαρκάρισμα

2) Εφαρμόστε την ταινία / τις ταινίες Velcro πάνω στο βραχίονα του παιδικού σας καθίσματος
αυτοκινήτου (μόνο μία φορά).
Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από την ταινία
2α) Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία από την ταινία Velcro.
Velcro

Εφαρμόστε την ταινία Velcro. Η άκρη (μία
γραμμή) θα πρέπει να βρίσκεται στο πάνω
μέρος του βραχίονα

2β) Εφαρμόστε την ταινία Velcro στο μαρκαρισμένο σημείο.
- Κατά την εφαρμογή πάνω στο βραχίονα, η άκρη της ταινίας Velcro πρέπει
πάντοτε να καταλήγει στο πάνω μέρος του βραχίονα.
- Η ταινία Velcro πρέπει να εφαρμόζεται ομαλά και χωρίς πτυχώσεις.
- Δοκιμάστε την πριν από την αφαίρεση της αυτοκόλλητης ταινίας.

3) Εφαρμόστε το Cocobelt για καθημερινή χρήση.
3a) Εφαρμόστε το Velcro στο εσωτερικό τμήμα του Cocobelt στην ταινία
Στερεώστε τον ιμάντα Velcro
στην ταινία Velcro πάνω στο
Velcro πάνω στο βραχίονα του παιδικού σας καθίσματος αυτοκινήτου και
βραχίονα
ασφαλίστε την πόρπη.
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Περάστε το χέρι σας μέσα
από το βραχίονα. Σηκώστε
και τοποθετήστε τον
προστατευτικό ωμίτη με τον
άλλο χέρι

Πάντοτε να τοποθετείτε το
μπράτσο σας μέσα από το
βραχίονα όταν
χρησιμοποιείτε τον ιμάντα
Cocobelt. Κρατήστε το
μπράτσο σας ανάμεσα στο
βραχίονα όταν περπατάτε

3b) Σηκώστε το παιδικό κάθισμα με το βραχίονά σας αφού τον
τοποθετήσετε μέσα από το Cocobelt.

3c) Βεβαιωθείτε ότι η επωμίδα ακουμπάει σωστά στον ώμο σας. Το
Cocobelt σας είναι έτοιμο για χρήση!

Το Cocobelt είναι ένα εργαλείο που βοηθάει στη μεταφορά του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου όταν
περπατάτε. Όταν περπατάτε, πρέπει να κρατάτε το μπράτσο σας ανάμεσα στο βραχίονα συνέχεια ώστε
να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο πτώσης.
Πρέπει να αφαιρείτε το Cocobelt από το βραχίονα αμέσως μετά τη χρήση για την αποφυγή πρόκλησης
οποιουδήποτε είδους τραυματισμού στο μωρό σας.

Η Cocobelt δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ακατάλληλης χρήσης και / ή τη χρήση
που αποκλίνει από τη χρήση που συνιστάται από τη Cocobelt.
Εγγύηση:

Το Cocobelt είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας. Η παραγωγή του είναι σύμφωνη με τα
ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας

Η εγγύηση για το Cocobelt ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία της αρχικής απόδειξης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά, ακατάλληλη ή λανθασμένη
χρήση ή αμέλεια, ή λόγω μη λήψης υπόψη του εγχειρίδιου οδηγιών. Η κανονική φθορά περιλαμβάνει τη
φθορά στην ύφανση λόγω της τακτικής χρήσης, το φυσικό ξεθώριασμα των χρωμάτων, καθώς και την
επιδείνωση του υλικού με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση.

Η επαναχρησιμοποίηση του Cocobelt για περισσότερα μωρά διαδοχικά ή / και η πώληση σε τρίτους δεν
ενδείκνυται για λόγους ποιότητας και ασφαλείας
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Αν θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης, απευθυνθείτε στο κατάστημα από όπου αγοράσατε το
Cocobelt. Η εγγύηση αυτή είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 99/44/EΕ της 25ης Μαΐου 1999.

Συντήρηση:
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