PRIROČNIK Z NAVODILI
Čestitamo vam za nakup pasu Cocobelt. Z njim lahko varno in udobno nosite vaš otroški avtosedež.
Upam, da boste Cocobelt z veseljem uporabljali.

S spoštovanjem,
Manon Corts-Trieling
Model za Cocobelt, mati in ustanoviteljica/lastnica podjetja Cocobelt
Pred uporabo je treba Cocobelt ustrezno namestiti. Pazljivo preberite ta priročnik.
Paket vsebuje naslednje izdelke:
• 1 originalen Cocobelt,
• 2 (ježek) trakova Velcro, ki omogočata, da se Cocobelt nosi na obeh straneh,
• 2 nalepki za označevanje,
• Priročnik z navodili.
POZOR!
• Za varnost svojega otroka ste vedno odgovorni sami.
• Otroka nikoli ne pustite brez nadzora.
• Otroka vedno pripnite z varnostnim pasom na otroškem avtosedežu.
• Cocobelt ni igrača in je namenjen izključno uporabi odraslih, ki so seznanjeni s pravilno uporabo pasu
Cocobelt.
• Cocobelt je primeren le za dojenčke, stare do 12 mesecev, ki tehtajo največ 13 kg.
• Cocobelt je primeren le za uporabo z otroškimi avtosedeži v skupini 0+.
• Neprimerna in nepravilna uporaba pasu Cocobelt lahko povzroči resne poškodbe.
Cocobelt lahko pripravite za uporabo v 3 enostavnih korakih:
OPOZORILO!
Med prvim nameščanjem pasu Cocobelt otroka ne smete imeti v avtosedežu.
Za ustrezno pripravo na uporabo pasu Cocobelt si v pravilnem vrstnem redu oglejte ilustracije in preberite
spodnja navodila.
OPOZORILO!
Ko nameščate pas Cocobelt, mora biti naslonjalo za glavo na avtosedežu na sprednji strani.
Svojega otroka boste lahko vedno gledali v oči.

1) Ugotovite, kje na ročaju avtosedeža je primerno mesto za trak(ova) Velcro.
1a) Poskrbite, da bo ročaj otroškega avtosedeža na obkroženih predelih
Mesta, ki jih je treba očistiti
čist, nezamaščen in suh.

Zapnite zaponko

1b) Cocobelt pritrdite na ročaj avtosedeža in zaprite zaponko. Zaponka
bi zdaj morala biti na nožnem predelu otroškega sedeža.

1c) Blazinico za ramo položite na ramo, prilagodite dolžino pasu
Cocobelt in poskrbite, da bo avtosedež visel naravnost.
Trak Velcro, ki je na notranji strani pasu Cocobelt, se mora dotikati
ročaja otroškega avtosedeža.
Blazinica za rame naj se ustrezno in udobno prilega vaši rami.
Otroški sedež naj se dotika vašega boka.
Otroški sedež naj visi naravnost.
Otroški avtosedež se dotika boka in visi
naravnost

Otroški avtosedež visi pod kotom

1d) Uporabite priloženo nalepko za označevanje mesta na ročaju
otroškega avtosedeža, kamor boste pritrdili trak Velcro.

Mesto, ki mora biti
označeno

Mesto, kamor
namestite nalepko za
označevanje

2) Pritrdite trak(ova) Velcro na ročaj otroškega avtosedeža (samo enkrat).
Odstranite zaščitni trak s traku Velcro
2a) S traku Velcro odstranite zaščitni trak.

Pritrdite trak Velcro. Konec traku (črta) mora
biti na zgornjem delu ročaja

2b) Trak Velcro pritrdite na označeno mesto.
Ko pritrjujete trak Velcro, pazite, da bo konec traku vedno na zgornjem
delu ročaja.
Trak Velcro je treba pritrditi skrbno, da ne nastanejo gube.
Preden odstranite zaščitni trak, najprej poskusite pas Cocobelt pritditi
skupaj z zaščitnim trakom.

3) Pritrdite Cocobelt za vsakodnevno uporabo
3a) Trak Velcro, ki je na notranji strani pasu Cocobelt, pritrdite na trak
Trak Velcro na pasu Cocobelt
pritrdite na trak Velcro na ročaju
Velcro, ki je na ročaju otroškega avtosedeža in zapnite zaponko.
sedeža

Z roko sezite pod ročaj.
Dvignite avtosedež in z
drugo roko namestite
blazinico za ramo.

Med uporabo pripomočka
Cocobelt imejte roko vedno
pod ročajem. Tudi med hojo
imejte roko vedno pod
ročajem.

3b) Z roko sezite skozi Cocobelt in dvignite avtosedež s podlahtjo.

3c) Poskrbite, da bo blazinica za ramo ustrezno nameščena na vaši
rami. Cocobelt je tako pripravljen na uporabo!

OPOZORILO!
Pripomoček Cocobelt vam pomaga pri nošenju avtosedeža med hojo. Ko hodite, imejte roko
vedno pod ročajem avtosedeža. S tem se izognete tveganju, da bi avtosedež izpustili iz rok.
OPOZORILO!
Cocobelt morate po uporabi nemudoma odstraniti z ročaja in tako preprečiti, da bi se otrok na
kakršen koli način poškodoval.

Cocobelt ni zakonsko odgovoren za neprimerno uporabo in/ali uporabo, ki se razlikuje od
te, ki jo priporoča Cocobelt.
Garancija:

Cocobelt je narejen iz visokokakovostnih materialov. Cocobelt je izdelan v skladu z veljavnimi
evropskimi varnostnimi in kakovostnimi standardi.

Garancija za vaš Cocobelt je veljavna 24 mesecev od datuma na originalnem računu.

Garancija ne krije škode, nastale z običajno uprabo, neprimerno ali nepravilno uporabo oz.
nepazljivo uporabo oz. zaradi neupoštevanja priročnika za uporabo. Običajna raba vključuje obrabo
materialov zaradi redne uporabe, naravno obledelost barv in slabšanje kakovosti materialov zaradi
starosti in uporabe.

Ponovna uporaba pripomočka Cocobelt za več otrok zaporedoma in/ali prodaja pripomočka tretjim
osebam ni priporočljiva zaradi varnostnih razlogov in zmanjšanja kakovosti.

Če želite uporabiti garancijo, se obrnite na trgovino, kjer ste kupili Cocobelt. Ta garancija je v skladu
z Evropsko direktivo 99/44/EC z dne 25. maja 1999.
Vzdrževanje:
Cocobelt ob običajni uporabi ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Morebitne madeže je mogoče odstraniti
ročno z uporabo mlačne vode.

