Kullanım kitapçığı
Cocobelt satın aldığınız için teşekkür ederiz! Artık bebek araç koltuğunuzu güvenli ve rahat bir şekilde
taşıyabilirsiniz.
Cocobelt’inizden memnun kalacağınızı umuyorum.

Saygılarımla,
Manon Corts-Trieling
Cocobelt modeli, anne ve Cocobelt’in kurucusu/sahibi
Cocobelt’inizi kullanmadan önce, doğru bir şekilde monte etmelisiniz. Bu el kitabını dikkatlice okuyun.
Paket içeriği aşağıdakilerdir:
• 1 orijinal Cocobelt
• 2 Velcro (cırt cırtlı) bant, böylelikle Cocobelt her iki tarafta da kullanılabilir
• 2 işaretleme etiketi
• Kullanım kitapçığı
UYARI!• Her zaman bebeğinizin güvenliğinden sorumlusunuz.
• Bebeğinizi asla tek başına bırakmayın.
• Bebeğinizi emniyete almak için her zaman bebek arabasının emniyet kemerini kullanın.
• Cocobelt oyuncak değildir ve yalnızca Cocobelt’i doğru şekilde kullanmayı bilen yetişkinler tarafından
kullanılabilir.
• Cocobelt yalnızca 12 aya kadar ve 13 kg’a kadar bebekler için uygundur.
• Cocobelt yalnızca 0+ Grubu kategorisindeki bebek araba koltuklarıyla kullanım için uygundur.
• Cocobelt’in yanlış ve hatalı kullanımı ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Cocobelt 3 kolay adımda kullanıma hazır hale getirilebilir:
UYARI! Cocobelt’i ilk kez monte ederken asla bebeğinizi bebek arabasına oturtmayın!

Cocobelt’inizi kullanıma doğru şekilde hazırlamak için aşağıdaki açıklamalarla birlikte çizimlere doğru sırada
bakın.
UYARI! Cocobelt’inizi monte ederken, bebek araba koltuğunun kafalığı her zaman ileriye
bakacaktır. Bebeğinizle her zaman göz temasına sahip olacaksınız.

1) Bebek araba koltuğunun askı aparatı üzerindeki Velcro bandın/bantların doğru yerini belirleyin.
1a) Bebek araba koltuğunun askı aparatının daire içine alınmış
Temizlenmesi gereken bölümler
alanlarının temiz olduğundan, üzerinde gres olmadığından ve kuru
olduğundan emin olun.

Kopçayı tutturun

Bebek araba koltuğu kalçaya değer ve düz bir
şekilde asılı durur

1b) Cocobelt’i bebek araba koltuğunuzun askı aparatına takın ve
kopçasını tutturun. Kopçası şimdi bebek araba koltuğunuzun ayak
bölümünde olmalıdır.

1c) Omuz desteğini omzunuza yerleştirin, Cocobelt’in uzunluğunu
ayarlayın ve araç koltuğunun düz bir şekilde asılı olduğundan emin
olun.
- Cocobelt’in içindeki Velcro bant bebek araba koltuğunuzun askı
aparatına değmelidir.
- Omuz desteği omzunuzda düzgün ve rahat bir şekilde durmalıdır.
- Bebek araba koltuğu kalçanıza değmelidir.
- Bebek araba koltuğu düz bir şekilde asılı olmalıdır.

Bebek araba koltuğu belli bir açıyla asılı durur

1d) Bebek araba koltuğunuzun askı aparatının konumunu Velcro bandı
takmanız gereken yerde işaretlemek için paket içeriğindeki işaretleme
etiketini kullanın.

İşaretlenecek konum

İşaretleme etiketinin
yapıştırılacağı konum

2) Bebek araba koltuğunuzun askı aparatındaki Velcro bantları yapıştırın (yalnızca bir kez).
Yapışkanı Velcro banttan çıkarın
2a) Yapışkan bandı Velcro banttan çıkarın.

Velcro bandı takın. Ucu (bir hat) askı aparatının
üstünde olmalıdır

2b) Velcro bandı işaretli yere takın.
- Velcro bandı askı aparatına takarken, ucu her zaman askı aparatının
üstünde olmalıdır.
- Velcro bant düzgünce ve kıvrımsız bir şekilde takılmalıdır.
- Yapışkan bandı çıkarmadan önce bunu deneyin.

3) Cocobelt’i günlük kullanım için takın.
3a) Cocobelt’inizin içindeki Velcro’yu bebek araba koltuğunuzun askı
Kemer içindeki Velcro’yu askı
aparatının üstündeki Velcro
aparatındaki Velcro banda takın ve kopçayı takın.
banda tutturun

Kolu askı aparatının içinden
geçirin. Diğer elinizle omuz
desteğini kaldırın ve
yerleştirin.

Cocobelt’i kullanırken kolu
her zaman askı aparatının
içinden geçirin. Yürürken
kolu askı aparatının içinden
geçirilmiş şekilde tutun.

3b) Araba koltuğunu Cocobelt’e yerleştirdikten sonra kolunuzun
dirseğinizle bileğiniz arasındaki bölümüyle kaldırın.

3c) Omuz desteğinin omzunuzda düzgün şekilde durduğundan emin
olun. Cocobelt’iniz artık kullanıma hazır!

UYARI! Cocobelt, bir bebek araba koltuğunu yaya olarak taşımaya yardımcı olan bir araçtır.
Yürürken, herhangi bir düşme riskini önlemek için kolunuzu her zaman askı aparatının içinden
geçirmiş şekilde tutmalısınız.
UYARI! Bebeğinizin herhangi bir şekilde yaralanmasını önlemek için Cocobelt’i kullanımdan sonra
hemen askı aparatından çıkarmalısınız.

Cocobelt, hatalı kullanımdan ve/veya Cocobelt tarafından önerilenler dışındaki
kullanımdan sorumlu değildir.
Garanti:

Cocobelt ürününüz yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Üretimi geçerli Avrupa güvenlik ve
kalite standartlarına uygundur.

Cocobelt’inizin garantisi orijinal fatura üzerinde yazan tarihten itibaren 24 ay boyunca geçerlidir.

Normal aşınma, yanlık veya hatalı kullanım ya da ihmal sonucu oluşan veya kullanım talimatına
uymama sonucu ortaya çıkan hasarı kapsamaz. Normal aşınma; düzenli kullanımdan kaynaklı doku
aşınmasını, zaman içinde ve kullanım yoluyla renklerin doğal şekilde solmasını ve malzemenin
bozulmasını içerir.

Cocobelt’in birden çok bebek için arka arkaya yeniden kullanılması ve/veya üçüncü taraflara
satılması kalite ve güvenlik nedenleriyle önerilmez.

Garantiden yararlanmak istiyorsanız, lütfen Cocobelt’i satın aldığınız mağazaya danışın. Bu garanti
25 Mayıs 1999 tarihli 99/44/EC sayılı Avrupa Direktifi’ne uygundur.
Bakım:
Cocobelt normal kullanım altında herhangi bir bakım gerektirmez. Lekeler ılık suyla elle çıkarılabilir.

