Návod na použitie
Gratulujeme Vám k zakúpeniu Cocobelt! Teraz už môžete bezpečne a pohodlne nosiť Vašu detskú
autosedačku.
Dúfam, že sa budete tešiť z Vášho Cocobeltu.

S pozdravom,
Manon Corts-Trieling
Cocobelt model, matka a zakladateľka / majiteľka Cocobeltu
Predtým, ako začnete Cocobelt používať, musíte ho správne nainštalovať. Pozorne si prečítajte tento návod.
Balenie obsahuje nasledujúce položky:
• 1 originálny Cocobelt
• 2 pásiky na suchý zips, aby sa Cocobelt mohol nosiť na oboch stranách
• 2 nálepky na značenie
• Návod na použitie
UPOZORNENIE!• Ste vždy zodpovedný za bezpečnosť Vášho dieťaťa.
• Nikdy nenechávajte Vaše dieťa bez dozoru.
• Vždy používajte bezpečnostný pás detskej autosedačky na zaistenie svojho dieťaťa.
• Cocobelt nie je hračka a mal by byť používaný len dospelými, ktorí sú riadnym spôsobom oboznámení,
ako Cocobelt používať.
• Cocobelt je vhodný len pre deti do veku 12 mesiacov a do hmotnosti 13 kg.
• Cocobelt je vhodný iba pre použitie s autosedačkou pre skupinu 0+.
• Nesprávne a nevhodné použitie Cocobeltu môže spôsobiť vážne zranenie.
Váš Cocobelt môže byť inštalovaný pre použitie v 3 jednoduchých krokoch:
UPOZORNENIE! Nikdy nedávajte dieťa do detskej autosedačky pri prvej inštalácii Cocobeltu!

Na nákresoch v kombinácii s nasledujúcimi pokynmi v správnom poradí nájdete, ako svoj Cocobelt riadne
pripraviť na použitie.
UPOZORNENIE! Pri inštalácii vašho Cocobeltu opierka hlavy detskej autosedačky je vždy smerom
dopredu. Budete mať očný kontakt s dieťaťom.

1) Určte správne umiestnenie suchého zipsu (y) na držiaku detskej autosedačky.
1a) Uistite sa, že držiak detskej autosedačky je čistý, bez mastnôt a
Oblasti na čistenie
suchý v okruhlých oblastiach.

Cvaknite sponu

1b) Pripojte Cocobelt k detskej autosedačke a cvaknite spony. Spona by
teraz mala byť umiestnená v časti nohy detskej autosedačky.

1c) Umiestnite ramennú vložku na rameno, upravte dĺžku Cocobeltu, a
uistite sa, že autosedačka visí rovno.
- Suchý zips na vnútornej strane Cocobeltu by sa mal dotýkať konzoly
detskej autosedačky.
- Ramenná vložka by mala správne a pohodlne ležať na Vašom ramene.
- Detská autosedačka by sa mala dotýkať Vášho bedra.
- Detská autosedačka by mala visieť rovno.
Detská autosedačka sa dotýka bedra a visí
rovno

Detská autosedačka visí pod uhlom

1d) Pomocou dodávanej nálepky na označenie označte pozíciu na
konzole Vašej detskej autosedačky, kde musíte pripojiť suchý zips.

Pozícia na označenie

Pozícia na označenie
nálepkou

2) Pripevnite suchý zips(y) na držiak detskej autosedačky (iba raz).
Odstráňte lepidlo zo suchého zipsu
2a) Odstráňte lepiacu pásku z suchého zipsu.

Pripevnite suchý zips. Koniec (a línie) by mal byť
v hornej časti konzoly

2b) Pripevnite suchý zips na označené miesto.
- Pri montáži k držiaku koniec suchého zipsu by mal vždy končiť pri
hornej strane držiaku.
- Suchý zips by mal byť pripojený úhľadene a bez záhybov.
- Skúste to pred odstránením lepiacej pásky.

3) Pripevnite Cocobelt pre každodenné použitie.
3a) Pripojte suchý zips na vnútornej strane Cocobeltu k suchému zipsu
Pripevnite suchý zips pásu na
suchý zips držiaka
na držiaku detskej autosedačky a upevnite pracku.

Položte ruku cez držiak.
Druhou rukou zdvihnite a
umiestnite ramenné vložky.

Pri použití Cocobeltu vždy
položte ruku cez držiak. Pri
chôdzi udržujte ruku cez
držiak.

3b) Po umiestnení Cocobeltu zdvihnite autosedačku s predlaktím.

3c) Uistite sa, že ramenná vložka správne leží na ramene. Váš Cocobelt
je teraz pripravený na použitie!

UPOZORNENIE! Cocobelt je nástroj, ktorý pomáha niesť detskú autosedačku pešo. Pri chôdzi po
celú dobu by ste mali mať svoju ruku cez konzolu, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku pádu.
UPOZORNENIE! Ihneď po použití by Ste mali odstrániť Cocobelt z držiaka, aby sa zabránilo
akémukoľvek druhu poranenia svojho dieťaťa.

Cocobelt nenesie zodpovednosť za akékoľvek formy zneužitia a / alebo použitia, ktoré sa
odchyľujú od odporúčaného použitia Cocobeltu.
Záruka:

Váš Cocobelt je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov. Jeho výroba je v súlade s aktuálnymi
európskymi štandardmi na bezpečnosť a kvalitu.

Záruka na Váš Cocobelt je platná po dobu 24 mesiacov odo dňa vystavenia originálneho dokladu.

Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré sú spôsobené bežným opotrebovaním, nevhodným alebo
nesprávnym používaním alebo z nedbanlivosti, alebo v dôsledku nedodržania návodu na použitie.
Normálne opotrebenie zahŕňa opotrebenie tkanív kvôli pravidelnému užívaniu, prirodzené
blednutie farieb a zhoršenie materiálu v priebehu času a použitia.

Opätovné použitie Cocobeltu pre viac deti nepretržite a / alebo predaj tretím osobám sa
neodporúča z dôvodu kvality a bezpečnosti.

Ak chcete uplatniť záruku, prosím navštívte obchod, kde ste Cocobelt zakúpili. Táto záruka je v
súlade s Európskou Smernicou 99/44 / ES z 25. mája 1999.
Údržba:
Cocobelt nevyžaduje žiadnu údržbu pri bežnom používaní. Prípadné škvrny možno odstrániť ručne
pomocou vlažnej vody.

