HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Gratulálunk a Cocobelt megvásárlásához! Most már kényelmesen és biztonságosan hordozhatja gyermekét
a babahordozóban.
Reméljük, hogy örömét leli a Cocobeltben.

Üdvözlettel,
Manon Corts-Trieling
Cocobelt modell, anya, és a Cocobelt alapítója/tulajdonosa
A Cocobelt övet a használata előtt megfelelően kell rögzíteni. Az alábbi használati utasításokat kérjük
körültekintően olvassa el.
A csomag a következő elemeket tartalmazza:
• 1 db eredeti Cocobelt öv
• 2 db tépőzáras szalag, hogy a Cocobelt mindkét oldalon viselhető legyen
• 2 db jelölő matrica
• Használati utasítás
FIGYELMEZTETÉS!
• Gyermeke biztonságáért mindig felelős!
• Soha ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül!
• Mindig használja a babahordozó biztonsági övét a gyermeke biztosításához!
• A Cocobelt nem játékszer, és csak olyan felnőttek használhatják, akik ismerik a Cocobelt megfelelő
használatát!
• A Cocobelt legfeljebb 12 hónapos, vagy 13 kilós csecsemők számára alkalmas!
• A Cocobeltet csakis a 0+ csoportba tartozó autósülésekkel (babahordozó) lehet használni!
• A Cocobelt helytelen és szakszerűtlen használata komoly sérülést okozhat!
Az Ön Cocobelt övét 3 egyszerű lépésben lehet összeállítani a használathoz:
FIGYELEM! Soha ne tegye gyermekét a babahordozóba, ha a Cocobeltet az első alkalommal rakja
össze.
Kérjük, tekintse meg az alábbi rajzokat és utasításokat a megfelelő sorrendben, hogy helyesen össze tudja
állítani a Cocobeltet a használathoz.
FIGYELEM! A Cocobelt összeszerelése során a babahordozó fejtámlája mindig előrefele nézzen.
Mindig legyen szemkontaktusa a gyermekével!

1) Határozza meg a tépőzáras csík(ok) megfelelő helyét a hordozókaron.
1a) Győződjön meg arról, hogy a hordozókar tiszta, zsírmentes és
Tisztítandó területek
száraz a bekarikázott helyeken.

Pattintsa be a csatot

1b) Erősítse a Cocobeltet a hordozókarhoz és pattintsa be a csatot.

1c) Helyezze a vállpárnát a vállára, állítsa be a Cocobelt hosszát, és
győződjön meg arról, hogy a babahordozó egyenes pozícióban van.
- A Cocobelt belső részén található tépőzáras szalagnak a
hordozókarhoz kell érnie.
- A vállpárnának megfelelően és kényelmesen kell pihennie a vállon.
- A babahordozónak a csípőhöz kell érnie.
A babahordozó hozzáér a csípőhöz és
egyenes lóg.

A babahordozó ferdén lóg.

1d) A mellékelt jelölő matrica segítségével jelölje ki a hordozókaron a
helyet, ahová a tépőzáras szalagot kell felhelyezni.

Megjelölendő hely

A jelölő matrica
elhelyezésére való
pozíció

2) Helyezze fel a tépőzáras csíkot (csíkokat) a hordozókarra (csak egyszer).
Távolítsa el a ragasztófelüleletet a tépőzáras
2a) Távolítsa el a ragasztószalagot a tépőzáras szalagról.
szalagról

Helyezze fel a tépőzáras szalagot. A szalag
végének a hordozókar tetején kell lennie.

2b) Helyezze fel a tépőzáras szalagot a kijelölt helyre.
- A hordozókarra való felhelyezés során a tépőzáras szalag végének
mindig a hordozókar tetején kell végződnie.
- A tépőzáras szalagnak szépen és egyenletesen (ránctalanul) kell
tapadnia.
- Próbálja ezt ki, mielőtt eltávolítaná a ragasztószalagot.

3) Rögzítse a Cocobeltet a mindennapi használatra.
3a) Erősítse a Cocobelt belső részén található tépőzárat a
Tegye a Cocobelt tépőzárát a
hordozókar tépőzárához.
hordozókaron található tépőzárhoz és pattintsa össze a csatot.

Helyezze a karját a
hordozókaron keresztül.
Emelje fel és helyezze el a
vállpárnát a másik kezével.

Ha a Cocobeltet használja,
mindig tegye a karját a
hordozókar alá. Ha sétál,
tartsa a karját a hordozókar
alatt.

3b) Emelje fel a gyerekülést az alkarjával, miután áthelyezte azt a
Cocobelten.

3c) Győződjön meg arról, hogy a vállpárna megfelelően nyugszik a
vállán. A Cocobelt készen áll a használatra!

FIGYELEM! A Cocobelt egy eszköz, amely segít a babahordozásban. Séta közben a leesés
elkerülésének érdekében, tartsa a karját a hordozókar alatt.
FIGYELEM! Távolítsa el a Cocobeltet a hordozókarról közvetlenül a használat után, hogy
megakadályozza gyermeke bármilyen nemű sérülését.

A Cocobelt nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatért és/vagy a Cocobelt által
az ajánlottól eltérő használatért!
Garancia:

Az Ön Cocobelt terméke kiváló minőségű anyagokból készült. A gyártása megfelel a jelenlegi
európai biztonsági és minőségi előírásoknak.

A Cocobeltre vonatkozó garancia 24 hónapig érvényes az eredeti nyugtán található időponttól.

Ez a jótállás nem terjed ki a hagyományos használat mellett keletkező elhasználódásra, nem
megfelelő vagy helytelen használatra, hanyagságra, vagy a használati utasítások figyelmen kívül
való hagyására. A rendes kopás magában foglalja a rendes használat melletti szövetek kopását, a
természetesen fakuló színeket, és az anyag idővel és a használat során való károsodását.

A Cocobelt ismételt használata egymás után több babánál és/vagy eladása harmadik fél számára
nem javasolt minőségi és biztonsági okokból.

Ha a garanciával élni szeretne, akkor forduljon a bolthoz, ahol a Cocobeltet vásárolta. Ez a garancia
megfelel az 1999. május 25.-ikei 99/44/EC európai irányelvnek.
Karbantartás:
A Cocobelt normál használat mellett nem igényel karbantartást. Langyos víz segítségével bármilyen folt
eltávolítható.

