INSTRUKSJONSHÅNDBOK
Gratulerer med kjøpet ditt av Cocobelt! Nå kan du trygt og komfortabelt bære ditt babybilsete rundt
omkring.
Jeg håper du vil ha glede av ditt Cocobelt.

Med vennlig hilsen,
Manon Corts-Trieling
Cocobelt-modell, mor og grunnlegger/eier av Cocobelt
Før du kan bruke ditt Cocobelt, må du installere det riktig. Les denne håndboken nøye.
Pakken inneholder følgende elementer:
• 1 originalt Cocobelt
• 2 borrelåser, slik at Cocobelt kan brukes på begge sider
• 2 markeringsklistremerker
• Instruksjonshåndbok
• Du er alltid ansvarlig for din babys sikkerhet.
• Aldri forlat babyen din uten tilsyn.
• Bruk alltid babybilsetets setebelte for å sikre babyen din.
• Cocobelt er ikke et leketøy, og bør bare brukes av voksne som er kjent med den riktige måten å bruke
Cocobelt på.
• Cocobelt er kun egnet for babyer opp til 12 måneder gamle som veier opp til 13 kg.
• Cocobelt er bare egnet for bruk med babybilseter i kategorien Gruppe 0+.
• Uhensiktsmessig og feil bruk av Cocobelt kan forårsake alvorlige skader.
Ditt Cocobelt kan installeres for bruk med tre enkle trinn:
Aldri plasser babyen i babybilsetet når du installerer Cocobelt for første gang!

Se tegningene i riktig rekkefølge i kombinasjon med instruksjonene nedenfor for å forberede ditt Cocobelt
for bruk.
Mens du installerer ditt Cocobelt, er nakkestøtten på babybilsetet alltid vendt fremover. Du vil
alltid ha øyekontakt med barnet ditt.
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1) Avgjør riktig plassering av borrelåsen(e) på babybilsetets brakett.
1a) Pass på at babybilsetets brakett er ren, fri for fett, og tørr på de
Områder som skal rengjøres
sirklede områdene.

Lås spennen

1b) Fest Cocobelt til babybilsetets brakett og klikk spennen på plass.
Spennen skal nå være plassert ved fotdelen på babybilsetet.

1c) Plasser skulderputen på skulderen din, juster lengden på Cocobelt,
og sørg for at bilsetet henger rett.
- Borrelåsen på innsiden av Cocobelt skal berøre babybilsetets brakett.
- Skulderputen bør ordentlig og komfortabelt hvile på skulderen din.
- Babybilsetet bør berøre hoften din.
- Babybilsetet bør henge rett.
Babybilsetet berører hoften og henger rett

Babybilsetet henger i vinkel

1d) Bruk det medfølgende markeringsklistremerket for å markere
posisjonen på babybilsetets brakett hvor du må feste borrelåsen.

Posisjon som skal
markeres

Posisjon hvor du skal
plassere
markeringsklistremerket
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2) Fest borrelåsen(e) på babybilsetets brakett (kun én gang).
Fjern beskyttelsesfilmen på borrelåsens
2a) Fjern den selvklebende reimen fra borrelåsen.
selvklebende side

Fest borrelåsen. Enden (en linje) skal være
øverst på braketten

2b) Fest borrelåsen på den merkede posisjonen.
- Når du fester den til braketten, bør enden av borrelåsen alltid ende
opp på toppen av braketten.
- Borrelåsen skal festes pent og uten folder.
- Prøv ut dette før du fjerner den selvklebende reimen.

3) Fest Cocobelt for daglig bruk.
Fest borrelåsen i beltet til
borrelåsen på braketten

Putt armen gjennom
braketten. Løft og plasser
skulderputen med den andre
hånden

Du må alltid putte armen
gjennom braketten når du
bruker Cocobelt. Hold armen
gjennom braketten når du
går

3a) Fest borrelåsen på innsiden av Cocobelt til borrelåsen på
babybilsetets brakett og fest spennen.

3b) Løft bilsetet med underarmen etter å ha plassert det gjennom
Cocobelt.

3c) Kontroller at skulderputen hviler riktig på skulderen din. Ditt
Cocobelt er nå klart til bruk!
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Cocobelt er et verktøy som hjelper med å bære et babybilsete rundt til fots. Mens du går bør du
holde armen gjennom braketten til enhver tid for å unngå risiko for å falle.
Du bør fjerne Cocobelt fra braketten umiddelbart etter bruk for å hindre enhver form for skade
på babyen.

Cocobelt er ikke ansvarlig for noen form for feil bruk og/eller bruk som avviker fra bruken
anbefalt av Cocobelt.
Garanti:

Cocobelt er laget av materialer av høy kvalitet. Produksjonen er i samsvar med gjeldende
europeiske sikkerhets- og kvalitetsstandarder.

Garantien på ditt Cocobelt er gyldig i 24 måneder fra datoen på originalkvitteringen.

Garantien dekker ikke skader som er forårsaket av normal slitasje, uhensiktsmessig eller feil bruk
eller forsømmelse, eller ved å ignorere brukerhåndboken. Normal slitasje inkluderer slitasje av vev
på grunn av vanlig bruk, den naturlige falming av farger, og forringelse av materialet over tid og ved
bruk.

Gjenbruk av Cocobelt for flere babyer og/eller det å selge det til tredjeparter frarådes av kvalitetsog sikkerhetsmessige grunner.

Hvis du ønsker å benytte deg av garantien, må du kontakte butikken der du kjøpte Cocobelt. Denne
garantien er i samsvar med EU-direktiv 99/44/EF av 25. mai 1999.
Vedlikehold:
Cocobelt krever ikke noe vedlikehold ved normal bruk. Eventuelle flekker kan fjernes manuelt med lunkent
vann.
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