חוברת הדרכה
ברכות על רכישת ! Cocobeltכעת באפשרותך לשאת את מושב התינוק לרכב איתך לכל מקום.
אני מקווה שתהנה/י מה -Cocobeltשלך

בברכה,
Manon Corts-Trieling
אמא ,מייסדת ובעלים של Cocobel t
לפני שתוכל/י להשתמש ב  Cocobeltשלך ,עליך להתקין את המוצר כראוי .אנא קרא/י הנחיות אלה בזהירות.
האריזה כוללת את הפריטים הבאים:
*  Cocobeltמקורי
*  2רצועות סקוץ'  ,כך שניתן לנשוא את ה  Cocobelt -משני הצדדים.
*  2מדבקות סימון
* חוברת הדרכה
*אזהרה !הינך אחראי/ת תמיד לביטחון ילדך.
*לעולם אל תשאיר/י את ילדך ללא השגחה.
יש להשתמש תמיד ברתמה של מושב התינוק כדי להבטיח את בטיחות ילדך.
*ה  Cocobeltאיננו צעצוע ומיועד לשימוש אך ורק על ידי מבוגרים אשר מכירים את הדרך הנכונה לשימוש ב-Cocobelt.
*ה  Cocobeltמתאים רק לתינוקות מתחת לגיל  12חודשים ובמשקל שלא יעלה על  13ק"ג.
*ה  Cocobeltמתאים אך ורק לשימוש במושבי תינוק בקטגוריית0+.
*שימוש שגוי או בלתי ראוי ב  Cocobeltעשוי לגרום לפציעה חמורה.
ניתן להתקין את ה  Cocobeltשלך בשלושה צעדים פשוטים:
אזהרה! לעולם אל תניח/י את ילדך במושב התינוק בזמן ההתקנה הראשונית של ה !Cocobelt

אנא שים/י לב לאיורים בסדר הנכון שלהם ,בשילוב עם ההנחיות שלהלן ,לצורך הכנה נכונה של ה  Cocobeltלשימוש.
אזהרה ! בעת השימוש ב  Cocobeltמשענת הראש של מושב התינוק צריכה לפנות קדימה כך שתמיד יהיה לך קשר עין
עם ילדך.

 .1קבע/י את מיקומה הנכון של רצועת הסקוץ' על משענת מושב התינוק (הסלקל)
1א .וודא/י כי המשענת של מושב התינוק נקייה ,נטולת שמן ויבשה באזורים המסומנים.

1ב .חבר/י את ה  Cocobeltלמשענת מושב התינוק ומשוך/י את האבזם .האבזם אמור
להיות ממוקם כעת בתחתית מושב התינוק.

אזורים לניקוי

שחרר/י את האבזם

1ג .מקם/י את רפידת הכתף על כתפך ,התאם/י את אורך ה  Cocobeltוכן וודא/י כי
מושב התינוק ישר.
על רצועת הסקוץ' בחלק הפנימי של ה  Cocobeltלגעת במשענת מושב התינוק שלך.רפידת הכתף צריכה להישען באופן הולם ונוח על הכתף שלך. על מושב התינוק לגעת בירך שלך. מושב התינוק צריך להיות ישר.מושב התינוק נוגע בירך ונתלה ישר

מושב הכיסא נתלה בזווית

1ד .השתמש/י במדבקת הסימון המצורפת כדי לסמן את המיקום על גבי המשענת של
מושב התינוק ,אליו יש להצמיד את רצועת הסקוץ'.

הצב/י לצורך סימון

הצב/י להצבת מדבקת
הסימון

 .2חבר/י את רצועת הסקוץ' למשענת מושב התינוק (פעם אחת בלבד).
2א .הסר/י את הרצועה הדביקה מרצועת הסקוץ'.

2ב .חבר/י את רצועת הסקוץ' למקום המסומן.
בעת החיבור למשענת ,קצה רצועת הסקוץ' צריך תמיד לפנות מעלה לקצה המשענת.רצועת הסקוץ' צריכה להיות מחוברת תמיד בצורה טובה וללא קיפולים.-נסה/י להשתמש לפני הסרת הרצועה הדביקה.

הסר/י את הצד הדביק מרצועת הסקוץ'

חבר/י את רצועת הסקוץ'' .הקצה (פס) צריך
להיות מעל המשענת

 3.חיבור ה  Cocobeltלשימוש יומיומי.
3א .חבר/י את הסקוץ' בחלק הפנימי של ה  Cocobeltלרצועת הסקוץ' שעל משענת
מושב התינוק וחזק/י את האבזם.

3ב .הרם/י את מושב התינוק באמצעות אמת היד לאחר הכנסתה דרך ה .Cocobelt -

3ג .וודא/י כי רפידת הכתף נשענת בצורה נוחה על הכתף שלך .ה  Cocobeltשלך מוכן
כעת לשימוש!

חבר/י את הסקוץ ' בחגורה לרצועת
הסקוץ 'שעל המשענת

הצב/י זרוע מבעד למשענת .
הרם/י והצב/י את רפידת הכתף
באמצעות היד האחרת.

יש תמיד להציב זרוע מבעד
למשענת בעת השימוש ב-
Cocobelt.הקפד/י להשאיר
את הזרוע מבעד למשענת
בעת ההליכה.

אזהרה !ה  Cocobeltהינו כלי שעוזר בנשיאת מושב התינוק )הסלקל) בעת הליכה רגלית .בעת ההליכה יש לשמור על
זרועך דרך המשענת בכל עת כדי להימנע מסכנת נפילה.

אזהרה !יש להסיר את ה  Cocobeltממושב התינוק מיד

לאחר סיום השימוש כדי למנוע כל סוג של פציעה בילדך.

 Cocobeltאינו אחראי לכל צורת שימוש בלתי הולמת או לשימוש אשר חורג מהשימוש המומלץ ב Cocobelt
אחריות:
ה  Cocobeltשלך מורכב מחומרים איכותיים ביותר .ייצורו נעשה תוך הקפדה על תקני איכות ובטיחות אירופאיים עכשוויים.

האחריות על ה  Cocobeltשלך תקפה ל  24חודשים ממועד החשבונית המקורית.

האחריות לא מכסה נזק שעשוי להיגרם כתוצאה מבלאי סביר ,שימוש שגוי או בלתי הולם ,או הזנחה ,או בשל התעלמות

ממדריך ההנחיות .בלאי סביר כולל בלאי לרקמות כתוצאה משימוש יומיומי ,דהייה טבעית של צבעים ושחיקה של הצבעים
לאורך זמן או בשל השימוש במכשיר.
שימוש חוזר ב  Cocobeltלמספר ילדים ו/או מכירת המוצר לצד שלישי איננו מומלץ מסיבות של איכות ובטיחות.

אם ברצונך להשתמש באחריות ,אנא גש/י אל החנו ,שבה רכשת את ה . Cocobeltאחריות זו היא לפי European

 Directive 99/44/ECמיום  25במאי.1999 ,
תחזוקה:
ה -Cocobeltאינו דורש כל תחזוקה בשימוש סביר .ניתן להסיר כתמים באופן ידני על ידי שימוש במים פושרים.

