BRUKSANVISNING
Grattis till ditt köp av Cocobelt! Nu kan du säkert och bekvämt bära omkring din babybilstol.
Jag hoppas att du kommer att ha glädje av ditt Cocobelt.

Vänligen,
Manon Corts-Trieling
Cocobelt modell, mamma och grundare/ägare av Cocobelt
Innan du kan använda ditt Cocobelt, måste du installera det korrekt. Läs denna bruksanvisning noggrant.
Paketet innehåller följande artiklar:
• 1 original Cocobelt
• 2 kardborrband, så att Cocobelt kan bäras på båda sidor
• 2 klistermärken
• Bruksanvisning
• Du är alltid ansvarig för för ditt barns säkerhet.
• Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.
• Använd alltid bältet i babybilstolen för att hålla fast ditt barn.
• Cocobelt är ingen leksak och bör endast användas av vuxna som är förtrogna med det korrekta sättet
att använda Cocobelt.
• Cocobelt är lämpligt endast för spädbarn upp till 12 månader och som väger upp till 13 kg.
• Cocobelt är endast avsett för användning med babybilstolar i grupp 0+ kategorin.
• Olämplig och felaktig användning av Cocobelt kan orsaka allvarliga skador.
Ditt Cocobelt kan installeras för användning i 3 enkla steg:
Placera aldrig ditt barn i babybilstolen vid installation av Cocobelt för första gången!

Se teckningarna i rätt ordning i kombination med instruktionerna nedan för att ordentligt förbereda ditt
Cocobelt för användning.
När du installerar ditt Cocobelt, är huvudstödet på din babybilstol alltid vänt framät. Du kommer
alltid att ha ögonkontakt med ditt barn.
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1) Bestäm korrekt placering av kardborrbandet(en) på bärhandtaget för babybilstolen.
1a) Kontrollera att bärhandtaget på babybilstolen är rent, fritt från fett
Områden att rengöra
och torrt i de inringade områdena.

Knäpp i spännet

1b) Fäst Cocobelt i bärhandtaget på din babybilstol och knäpp i
spännet. Spännet ska nu vara placerat vid fotdelen av din babybilstol.

1c) Placera axelkudden på axeln, justera längden på Cocobelt och
kontrollera att babybilstolen hänger rakt.
- Kardborrebandet på insidan av Cocobelt ska vidröra bärhandtaget på
din babybilstol.
- Axelkudden ska vila ordentligt och bekvämt på din axel.
- Babybilstolen ska vidröra din höft.
- Babybilstolen ska hänga rakt.
Babybilstolen vidrör höften och hänger rakt

Babybilstolen hänger i vinkel

1d) Använd medföljande klistermärke för att markera positionen på
bärhandtaget på din babybilstol där du måste fästa kardborrebandet.

Position att märka

Position att fästa
klistermärket
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2) Fäst kardborrebandet(n) på bärhandtaget på din babybilstol (endast en gång).
Ta bort den självhäftande remsan från
2a)
Ta bort den självhäftande remsan från kardborrebandet.
kardborrebandet

Fäst kardborrebandet. Den yttre änden (en
linje) ska sluta på toppen av bärhandtaget

2b) Fäst kardborrebandet på den markerade platsen.
- När du sätter fast det på bärhandtaget, skall änden av
kardborrebandets remsa alltid sluta på toppen av bärhandtaget.
- Kardborrebandet skall alltid fästas ordentligt och utan veck.
- Prova det här innan du tar bort den självhäftande remsan.

3) Fästa Cocobelt för dagligt bruk.
3a) Fäst kardborrebandet på insidan av ditt Cocobelt mot
Fäst kardborrebandet mot
kardborrebandet på
kardborrebandet på bärhandtaget på din babybilstol och fäst spännet.
bärhandtaget

Lyft med armen under
bärhandtaget. Placera
axelkudden med den andra
handen

Håll alltid armen under
bärhandtaget när du
använder Cocobelt. Håll
armen under bärhandtaget
under gång

3b) Lyft babybilstolen med din underarm efter att ha placerat den
genom Cocobelt.

3c) Se till att axelkudden vilar ordentligt på din axel. Ditt Cocobelt är nu
klart för användning.
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Cocobelt är ett verktyg som hjälper till med att bära omkring en babybilstol till fots. Medan du går
bör du hålla armen genom bärhandtaget hela tiden för att undvika varje risk för att falla.
Du bör ta bort Cocobelt från bärhandtaget direkt efter användning för att förhindra någon form
av skada på ditt barn.

Cocobelt ansvarar inte för någon form av felaktig användning och/eller användning som
avviker från användningen som rekommenderas av Cocobelt.
Garanti:

Ditt Cocobelt är tillverkat av material av hög kvalitet. Dess produktion uppfyller gällande europeiska
säkerhets- och kvalitetsstandarder.

Garantin på ditt Cocobelt är giltig i 24 månader från datum för originalkvittot.

Garantin täcker inte skador som orsakas av normalt slitage, olämplig eller felaktig användning eller
misskötsel, eller på grund av bortseende från bruksanvisningen. Normalt slitage innefattar slitage
av vävnad på grund av regelbunden användning, den naturliga blekningen av färger, och
försämringen av materialet över tiden och genom användning.

Återanvändning av Cocobelt för flera barn i följd och/eller försäljning av det till tredje part
rekommenderas inte av kvalitets- och säkerhetsskäl.

Om du vill utnyttja garantin, vänligen vänd dig till butiken där du köpt Cocobelt. Denna garanti
överensstämmer med Europeiska direktivet 99/44 EG av den 25 maj 1999.
Underhåll:
Cocobelt kräver inte något underhåll vid normal användning. Eventuella fläckar kan tas bort manuellt med
ljummet vatten.
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