INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Gratuluję zakupu pasa Cocobelt! Teraz można bezpiecznie i wygodnie nosić ze sobą wszędzie dziecięcy
fotelik samochodowy.
Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z pasa Cocobelt.

Z poważaniem
Manon Corts-Trieling
Twórczyni pasa Cocobelt oraz założycielka / właścicielka marki Cocobelt
Przed użytkowaniem pasa Cocobelt należy go prawidłowo umocować. Należy dokładnie zapoznać się z
niniejszą instrukcją użytkowania.
Opakowanie zawiera następujące elementy:
• 1 oryginalny pas Cocobelt
• 2 zapięcia na rzepy umożliwiające obustronne korzystanie z pasa Cocobelt
• 2 naklejki do oznakowania
• Instrukcja użytkowania
• Zawsze są Państwo odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego dziecka.
• Nigdy nie należy zostawiać dziecka bez opieki.
• Zawsze używać szelek znajdujących się przy foteliku celem zabezpieczenia dziecka.
• Pas Cocobelt nie jest zabawką i powinien być używany wyłącznie przez osoby dorosłe zaznajomione z
prawidłowym sposobem jego użytkowania.
• Pas Cocobelt nadaje się wyłącznie dla niemowląt do 12 miesiąca życia i wadze do 13 kg.
• Pas Cocobelt nadaje się wyłącznie do użytkowania wraz z dziecięcymi fotelikami samochodowymi z
grupy 0+.
• Niewłaściwe i nieprawidłowe użytkowanie pasa Cocobelt może spowodować poważne obrażenia.
Pas Cocobelt można umocować w 3 prostych krokach:
Podczas montażu pasa Cocobelt po raz pierwszy, nigdy nie należy umieszczać dziecka w foteliku
samochodowym!
Aby prawidłowo przygotować pas Cocobelt do użytkowania, należy odnieść się do rysunków w odpowiedniej
kolejności oraz do poniższych instrukcji.
Podczas montażu pasa Cocobelt, zagłówek w dziecięcym foteliku samochodowym zawsze
powinien być skierowany do przodu. Zawsze będą mieli Państwo kontakt wzrokowy ze swoim
dzieckiem.
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1) Określić właściwe położenie rzepu(-ów) na rączce dziecięcego fotelika samochodowego.
1a) Upewnić się, że rączka dziecięcego fotelika samochodowego jest
Powierzchnie, które należy oczyścić
czysta, odtłuczona i dobrze wysuszona w miejscach oznaczonych
kółkiem.

Zatrzasnąć klamrę

Dziecięcy fotelik samochodowy dotyka
biodra i wisi prosto

1b) Umocować pas Cocobelt do rączki fotelika i zatrzasnąć klamrę.
Klamra powinna znajdować się w okolicach stóp dziecka.

1c) Umieścić podkładkę na ramieniu, dostosować długość psa Cocobelt
i upewnić się, że dziecięcy fotelik samochodowy wisi prosto.
- Rzep po wewnętrznej stronie pasa Cocobelt powinien dotykać rączki
fotelika.
- Podkładka powinna prawidłowo i wygodnie leżeć na ramieniu.
- Dziecięcy fotelik samochodowy powinien dotykać biodra osoby, która
go niesie.
- Fotelik powinien wisieć prosto.

Fotelik samochodowy wisi pod pewnym
kątem

1d) Użyć dołączonej naklejki do oznakowania miejsca na rączce fotelika,
w którym należy umieścić rzep.

Miejsce, które należy
zaznaczyć

Miejsce, gdzie należy
umieścić naklejkę do
oznakowania
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2) Umieścić rzep(-y) na rączce dziecięcego fotelika samochodowego (robi się to tylko raz).
Usunąć z rzepu taśmę samoprzylepną
2a) Usunąć z rzepu taśmę samoprzylepną.

Umocować rzep. Zakończenie rzepu powinno
znajdować się na górze rączki

2b) Umocować rzep w zaznaczonym miejscu.
- Mocując rzep do rączki fotelika, należy zwrócić uwagę, by zakończenie
rzepu zawsze znajdowało się na górze rączki.
- Rzep należy umocować starannie, bez zagięć.
- Należy spróbować to zrobić przed usunięciem taśmy samoprzylepnej.

3) Zamontować pas Cocobelt do codziennego użytkowania.
3a) Doczepić rzep znajdujący się po wewnętrznej części pasa Cocobelt
Doczepić pasek do rzepu
znajdującego się na rącze fotelika
do rzepu na rącze dziecięcego fotelika samochodowego i zatrzasnąć
klamrę.

Przełożyć ramię pod rączkę
fotelika. Unieść fotelik i
drugą ręką ułożyć podkładkę
na ramieniu

Korzystając z pasa Cocobelt,
należy zawsze przełożyć
ramię pod rączkę fotelika.
Podczas chodzenia pieszo
należy mieć ramię
przełożone pod rączką
fotelika

3b) Po umieszczeniu fotelika samochodowego na pasie Cocobelt,
unieść go za pomocą przedramienia.

3c) Upewnić się, że podkładka prawidłowo leży na ramieniu. Teraz pas
Cocobelt jest już gotowy do użycia!
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Pas Cocobelt jest urządzeniem pomocnym w noszeniu fotelika samochodowego podczas
chodzenia pieszo. Aby uniknąć ryzyka upadku, za każdym razem, kiedy korzysta się z pasa
Cocobelt, należy przełożyć ramię pod rączkę fotelika.
Aby ochronić dziecko przed wszelkimi urazami, po zakończeniu użytkowania pasa Cocobelt należy
go bezzwłocznie usunąć z rączki fotelika.

Firma Cocobelt nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie ani za
użytkowanie niezgodne z instrukcjami zalecanymi przez firmę Cocobelt.
Gwarancja:

Pas Cocobelt jest wykonany z materiałów wysokiej jakości. Produkcja pasa jest zgodna z
obowiązującymi europejskimi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości.

Gwarancja na pas Cocobelt obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zakupu znajdującej się na
oryginalnym paragonie.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, nieprawidłowego
stosowania lub niedbalstwa ani też spowodowanych niestosowaniem się do niniejszej instrukcji
użytkowania. Normalne zużycie obejmuje zużywanie się tkaniny wynikające z regularnego
stosowania, naturalne płowienie kolorów i pogorszenie właściwości materiału w miarę upływu
czasu oraz ze względu na użytkowanie.

Ze względów zachowania bezpieczeństwa i jakości nie zaleca się wykorzystywania pasa Cocobelt dla
kolejnych dzieci ani też odsprzedaży pasa osobom trzecim.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa do gwarancji, należy zwrócić się do sklepu, w którym
zakupiono pas Cocobelt. Niniejsza gwarancja jest zgodna z Dyrektywą 99/44/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 roku.
Konserwacja:
W normalnych warunkach użytkowania, pas Cocobelt nie wymaga żadnej konserwacji. Wszelkie plamy
można usunąć ręcznie, używając letniej wody.
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