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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
FOTELIK SAMOCHODOWYJunior Baby

SPIS CZĘŚCI:
1. Podtrzymanie główki (w wybranych modelach)
2. Zatrzask
3. Szelki
4. Osłonka na szelki ( w wybranych modelach)
5. Poduszka dla noworodków (w wybranych
modelach)
6. Klin (pod osłonką siedziska)
7. Zatrzask szelek
8. Pasek krocza
9. Regulator
10. Osłonka siedziska
11.Sprzączka szelek
12. Wieszak na pasy
13. Otwór na szelki

14. Buda
15. Rączka
16. Buda
17. Rączka
18. Wskaźnik poziomu
19. Uchwyt
20. Przegroda ręczna
21. Łączenie metalowe
22. Zatrzask łączący
23. Prowadnice pasów
24. Zatrzask pasa
25. Noga mocującą
26. Zatrzask nogi mocującej
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PRZED pierwszym użyciem fotelika, zapoznaj się
całkowicie z instrukcją użytkowania!
Zawsze woź ze sobą instrukcję użytkowania razem z
fotelikiem.
Wskazówki znajdują się na tylnej części oparcia fotelika.
Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z działaniem
fotelika. Wiedz, że od tego, ile czasu poświęcisz, zależy
bezpieczeństwo Twojego dziecka.
Przed rozpoczęciem montażu, znajdź instrukcję
użytkowania Twojego pojazdu.
Byc może będziesz potrzebował z niej skorzystać w
odniesieniu do niniejszej instrukcji.
Foteliki samochodowe zostały zaprojektowane tak, aby
zagwarantować bezpieczeństwo Twojemu dziecku w
momencie nagłego zatrzymania lub wypadku.
Żaden z fotelików samochodowych nie zagwarantuje
całkowitej ochrony przed urazami w przypadku zderzenia,
jednakże jego zastosowanie zmniejsza ryzyko ich
wystąpienia.
Regulacje prawne oraz zalecenia dotyczące użycia
fotelików przeznaczonych dla dzieci różnią się w
zależności od kraju.
W celu uzyskania dalszych wskazówek na ten temat,
skontaktuj się z lokalnym urzędem zajmującym się tymi
sprawami lub sprzedawcą Twojego auta.
Wymogi bezpieczeństwa
Europejskie Normy Bezpieczeństwa określają konstrukcję
oraz parametry Twojego fotelika samochodowego, jak
również jego części składowe, wymagania dotyczące
montażu i zastosowania, instrukcje oraz oznaczenia.
Twój fotelik jest zgodny z Europejską Normą ECE R44.04
Zastosowanie: Pół uniwersalne/Uniwersalne
grupa wiekowa 0+, waga poniżej 13 kg, wzrost poniżej
81cm.
Numer aprobaty jest przytwierdzony do tylnej części
fotelika i nie można go w żadnym wypadku zerwać.
UWAGA
(dotycząca jedynie fotelika)
Fotelik jest sprzętem zapewniającym bezpieczeństwo
Twojemu dziecku o przeznaczeniu “uniwersalnym” .
Uzyskał aprobatę, zgodnie z Normą Nr 44.04 z
późniejszymi poprawkami, do użytku ogólnego w
pojazdach i pasuje do większości, jednakże nie
wszystkich siedzeń samochodowych.
Jest odpowiedni jedynie dla pojazdów wyposażonych w
3-punktowe statyczne pasy bezpieczeństwa z
napinaczami zatwierdzone przez Normę UN/ECE
Nr 16 lub inne normy jej odpowiadające.
(Fotelik z podstawą)
Podstawa jest sprzętem zapewniającym bezpieczeństwo
Twojemu dziecku o przeznaczeniu “pół uniwersalnym” .
Uzyskała aprobatę, zgodnie z Normą Nr 44.04 z
późniejszymi poprawkami, do użytku ogólnego w
pojazdach i pasuje do większości, jednakże nie
wszystkich siedzeń samochodowych.
Zapoznaj się z instrukcją montażu znajdująca na
stronach 80-83.
Jest odpowiednia jedynie dla pojazdów wyposażonych w
2-punktow statyczne pasy udowe lub 3-punktowe
statyczne pasy bezpieczeństwa z napinaczami
zatwierdzone przez Normę UN/ECE Nr 16 lub inne normy
jej odpowiadające.

Lista samochodów dostosowanych do użycia sprzętu
(patrz na stronach 80-83 instrukcji oryginalnej)
Dołożono wszelkich starań w tym celu, aby zapewnić
właściwe dopasowanie sprzętu LogicoS/Base do listy
samochodów przystosowanych do jego użycia, jednakże
zmiany w dokumentacjach technicznych wprowadzone
przez producentów w odniesieniu do określonych modeli
mogą oznaczać, że niektóre pojazdy nie spełniają tych
kryteriów.
Lista samochodów zawiera modele produkowane od roku
2001 wzwyż.
Jeżeli to możliwe, dopasuj fotelik Logico S i podstawę do
Twojego samochodu (ów) w miejscu jego (ich) zakupu.
Ważne elementy bezpieczeńtwa
Przed zamontowaniem fotelika w swoim samochodzie,
zapoznaj się z niniejsza instrukcją w takim stopniu, abyś
uniknął później jakichkolwiek niebezpieczeństw
wynikających z błędnego jego użycia.
Noworodki poniżej 37 tygodnia życia mogą być narażone w
samochodzie na specjalne ryzyko.
Niemowlę może cierpieć na problemy z oddychaniem w
momencie ułożenia w foteliku pozycji odchylonej.
Radzimy, aby Twój lekarz lub personel szpitala przebadał
Twoje dziecko i zalecił właściwy dla niego fotelik
samochodowy lub łóżeczko samochodowe przed
opuszczeniem szpitala przez Ciebie i dziecko.
Nie montuj fotelika na jakimkolwiek siedzeniu pasażera,
które posiada aktywną poduszkę powietrzną.
Dbaj o to, by fotelik był umieszczony i umocowany w ten
sposób, aby nie wystąpiło prawdopodobieństwo
przygniecenia go przez ruchome siedzenie lub drzwi
samochodu.
Upewnij się, że szelki są za każdym razem właściwie
dopasowane, a paski nie są skręcone.
UNIKAJ sytuacji, w której pasażer zajmuje miejsce
bezpośrednio za fotelikiem.
Jeżeli pasażer zmuszony jest zająć miejsce bezpośrednio
za fotelikiem, niech będzie to osoba najlżejsza wagowo.
W momencie wypadku, jest bardziej prawdopodobne, że
ciężki pasażer spowoduje obrażenia u Twojego dziecka, niż
ten, którego waga jest mniejsza.
Wprowadź to jako niezmienną zasadę rodzinną, że każdy
zawsze zapina pasy w samochodzie.
Będzie to stanowić dobry przykład dla Twoich małych dzieci
i wpłynie na lepsze relacje między Wami w latach
późniejszych.
Ponadto, nieprzypięte dziecko lub dorosły mogą w czasie
wypadku wpaść na innych pasażerów i spowodować u nich
poważne urazy lub doprowadzić do ich śmierci.
NIGDY, pod żadnym pozorem, nie wyjmuj dziecka z fotelika
w momencie, gdy samochód znajduje się w ruchu.
Jeżeli potrzebujesz zająć się Twoim dzieckiem, znajdź
bezpieczne miejsce i zjedź z drogi.
Przechowuj fotelik w bezpiecznym miejscu.
Unikaj kładzenia ciężkich przedmiotów na górze fotelika.
Zawsze przed wyruszeniem sprawdzaj bezpieczeństwo
Twojego samochodu.
Regularnie sprawdzaj wszystkie foteliki pod kątem ich
zużycia.
Upewnij się, że wszystkie składane siedzenia w
samochodzie sa właściwie przymocowane.
Nie zostawiaj dzieci w samochodzie bez opieki nawet na
chwilę.
Dzieci nie powinny bawić się fotelikiem.
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Nie zostawiaj w samochodzie lub bagażniku
jakiegokolwiek bagażu lub innych przedmiotów luzem.
Jeżeli wyniknie konieczność nagłego zatrzymania
samochodu, przedmioty te mogą będą się
przemieszczały i mogą spowodować poważne obrażenia.
Im większy jest przedmiot, tym większe ryzyko.
Nie dokonuj żadnych nieautoryzowanych zmian lub
ulepszeń w stosunku do jakiejkolwiej części fotelika,
podstawy lub pasów.
Nie używaj fotelika razem z akcesoriami lub elementmi
oferowanymi przez innnych producentów.
Zmiana funkcji fotelika może skutkować w postaci
poważnych obrażeń lub śmierci.
NIE UŻYWAJ fotelika razem pokrywą lub podstawą
oferowanymi przez innych producentów.
W celu zakupu części zamiennych, odwiedzaj JEDYNIE
autoryzowanego sprzedawcę.
Nie kładź pod fotelik żadnych przedmiotów.
W czasie wypadku mogą one wylecieć, wywołując
obluzowanie mocowania i stwarzając zagrożenie dla
innych pasażerów.
Nie przewoź dzieci w luku bagażowym znajdującym się
za tylnym siedzieniem w samochodach typu hatchback
lub kombi, jeżeli nie został on specjalnie zaprojektowany
do używania w tym celu.
Nie zostawiaj w samochodzie fotelika lub podstawy, które
nie są przymocowanych do siedzenia.
Fotelik lub podstawa muszą być zawsze przymocowane
do siedzenia.
Po wypadku, fotelik (oraz podstawa, jeżeli występowały
razem) musi zostać wymieniony.
Wymień również pas bezpieczeństwa, za pomocą
którego fotelik przymocowany był do siedzenia oraz pasy
bezpieczeństwa pozostałych pasażerów, które uległy
zniszczeniu.
Na wypadek sytuacji awaryjnych, zatrzask został
wyposażony w funkcję szybkiego otwierania.
Nie jest on odporny na zniszczenia dokonane przez
dzieci.
Bardziej dociekliwe dzieci mogą nauczyć sie rozpinać
zatrzask.
Ostrzeż dzieci, aby nigdy nie bawiły się zatrzaskiem ani
żadnym innym elementem fotelika.
Fotelik musi być bezwarunkowo stosowany wraz z
posiadającym aprobatę 3-punktowym pasem biodrowym i
pasem ukośnym.
Fotelik może być używany jako gondolka do
przenoszenia niemowlęcia.
Przed przeniesieniem dziecka, upewnij się, że uchwyt
znajduje się w pozycji przeznaczonej do noszenia.
Aby skorzystać z gondolki jako stojaka, w którym dziecko
postawione na ziemi może znajdować się w pozycji
odchylonej lub siedzącej, ustaw uchwyt w jednej z pozycji
tylnych.
Nie kładź fotelika lub gondolki blisko brzegu stołu lub
blatu, ani też na miękkich powierzchniach, takich jak
materace czy poduszki.
Wiercenie się lub poruszanie niemowlęcia może
spowodować upadek, w wyniku którego nastąpią
obrażenia lub śmierć.

Pozostawiony na słońcu fotelik może się mocno nagrzać.
Kontakt skóry dziecka z nagrzanymi partiami fotelika może
skutkować poparzeniami.
Przed włożeniem dziecka do fotelika, zawsze sprawdzaj za
pomocą doktyku powierzchnie elementów metalowych lub
plastikowych.
Nie zostawiaj dziecka samego w foteliku.
W przypadku pytań, skontatuj się z producentem fotelika.
Chwytaj fotelik jedynie w punktach określonych przez jego
producenta w instrukcji lub we wskazówkach znajdujących
się na jego obudowie.
Ważne procedury
Aby zapewnić swojemu dziecku możliwie największą
ochronę, musisz byc świadom kilku spraw, które
wyszczególnione zostały w znajdującej się poniżej Instrukcji
Użytkownika:
Dopasowanie szelek do rozmiaru Twojego dziecka.
Wybranie najbezpieczniejszego miejsca na umieszczenie
fotelika.
Sprawdzenie systemu pasów bezpieczeństwa stosowanych
w Twoim samochodzie.
Właściwe zamontowanie fotelika (oraz bazy, która
oferowana jest w oddzielnej sprzedaży) w Twoim pojeździe.
Zabezpieczenie niemowlęcia w siedzeniu.
Graco® Travel System i inne zastosowanie fotelika.
Dbanie i konserwowanie fotelika.
Prosimy o ZAPOZNANIE SIĘ i ZROZUMIENIE wszystkich
ostrzeżeń wytłuszczonych kolorem czerwonym.

Regulacja uchwytu
1) Naciśnij zatrzaski znajdujące się po obu stronach
uchwytu, w jego dolnej części. Uchwyt zostanie
odblokowany.
2) Przesuwaj uchywt w przód lub tył do momentu, kiedy
znajdzie się on w jednej z 4 wybranych przez Ciebie pozycji.
W każdej pozycji usłyszysz odgłos kliknięcia:
Pozycja A (górna): Z tej pozycji NALEŻY korzystać przy
przenoszeniu dziecka,
Pozycja B,C,: pozycje wygodne,
Pozycja D (dolna): pozycja siedząca.
Jeżeli używasz fotelika w samochodzie, zawsze ustawiaj
uchwyt w pozycji górnej.
Jeżeli wyjmujesz dziecko z fotelika, zawsze ustawiaj uchwyt
w pozycji dolnej.
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Mocowanie szelek
Przed użyciem fotelika, sprawdź czy szelki są prawidłowo
dopasowane do rozmiarów dziecka.
Krok 1.
Ubierz dziecko we właściwy sposób.
Załóż ubiór chroniący nogi tak, aby pas zabezpieczający
krok mógł być poprawnie zapięty.
Krok 2.
Włóż dziecko do fotelika.
Upewnij się, że dziecko siedzi płasko z prostymi plecami
opartymi o tył fotelika (jak na rysunku).
5) Poprawnie
6) Niepoprawnie przestrzeń za plecami i pod pośladkami

Mocując fotelik samochodowy do bazy (w wybranych
modelach).
Wciśnij fotelik, aż usłyszysz kliknięcie.
Pociągnij do góry fotelik, aby upewnić się, że jest
bezpiecznie zamocownany do podstawy.
NIE STOSUJ podstawy, jeżeli fotelik nie jest bezpiecznie
zamocowany.
4) Aby zdjąć fotelik z podstawy, naciśnij uchwyt
znajdujący się z tyłu fotelika, który z kolei zwolni zatrzask
mocujący.
Unieś fotelik , oddzielając go od podstawy (jak na
rysunku).
W przypadku wyjmowania dziecka z fotelika, zawsze
ustawiaj uchwyt w pozycji dolnej.

Krok 3.
Sprawdź czy paski szelek są ustawione na właściwej
wyskości.
Paski muszą wchodzić w otwory szelek znajdujące się obok
ramion dziecka, ale nie powyżej linii ramion.
7) Poprawnie
8) Niepoprawnie
Wyższe otwory na szelki NIE SĄ przeznaczone dla dzieci w
wieku niemowlęcym.
W przypadku zderzenia szelki mogą nie uchronić
niemowlęcia.
Krok 4.
9) Aby zmienić położenie szelek, najpierw wyjmij dziecko z
fotelika.
Naciśnij przycisk regulacji szelek znajdujący się w przedniej
części fotelika i pociągnij szelki tak, aby je poluzować.
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10) Krok 5.
Wyjmij umieszczone za siedzeniem końcówki pasków
naramiennych z metalowej wkładki usztywniającej i
wyciągnij paski z otworów w foteliku.
Włoż je w odpowiednie pary otworów.
Przewlecz końcówki pasków przez metalową wkładkę
usztywniającą.
Końcówki pasków szelek mają dwie pętle - A i B.
11) W przypadku mniejszych dzieci, stosuj niżej położone
otwory i wyżej położoną pętlę A.
12) Końcówki pasków muszą zwisać z przodu wkładki
usztywniającej.
13) Aby sprawdzić, czy pętle znajdują się całkowicie w
otworach wkładki usztywniającej, podnieś końcówki
pasków i pociągnij je, upewniając się czy są one
zabezpieczone.
14) W przypadku większych dzieci, zdejmij wkładkę i
przewlecz paski przez wyżej położone otwory, a ich
końcówki poprowadź przez pętlę B.
Sprawdź, czy paski znajdują się całkowicie w otworach
wkładki usztywniającej i pociągnij je, upewniając się czy
są one zabezpieczone.
OSTRZEŻENIE: Bądź szczególnie ostrożny przy
przeciąganiu pasków i postępuj zgodnie z czynnościami
pokazanymi na rysunku.
Niezabezpieczone paski nie będą stanowiły ochrony dla
Twojego dziecka.
Wybór miejsca na fotelik
Patrz: tabelka dotycząca mocowania fotelika na stronach
80-83 oryginalnej instrukcji dla określonych typów
samochodów.
15) UMIEŚĆ fotelik na siedzeniu usytuowanym przodem
do kierunku jazdy.
Fotelik może znajdować się na tylnym lub przednim
siedzeniu samochodu (z wyłączeniem samochodów
wyposażonych w poduszkę powietrzną pasażera).
16) NIE UMIESZCZAJ fotelika na siedzeniu samochodu,
w którym stosuje się poduszkę powietrzną.
17) NIE UMIESZCZAJ fotelika na siedzeniu
usytuowanym tyłem do kierunku jazdy.
18) NIE UMIESZCZAJ fotelika na siedzeniu
usytuowanym bokiem do kierunku jazdy.
Sam fotelik musi być przypięty do siedzenia samochodu
za pomocą 3-punktowego pasa z napinaczem, lub bez,
który uzyskał aprobatę, zgodnie z Normą ECE Nr 16 lub
jej odpowiadającą.
Podstawa może być stosowana zarówno z 2 jak i 3punktowymi pasami.
Używaj fotelika jedynie na siedzeniach ze stabilnymi
oparciami.
Nie powinieneś montować fotelika na siedzeniach bez
zatrzasków, które składają się do przodu lub swobodnie
obracają wokół własnej osi.
Używaj fotelika jedynie na siedzeniach, które są w całości
usztywnione gąbką i nie mają ostrych elementów.
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Montaż fotelika.
Po dopasowaniu szelek do rozmiaru Twojego dziecka i
określeniu, które miejsce w samochodzie jest najlepsze,
jesteś gotowy do zamontowania fotelika.
Instrukcje montażowe różnią się w zależności od tego czy
fotelik występuje z podstawą, czy bez.
Znajdź pasujące informacje w odpowiednim rozdziale
poniżej:
C)Przyciśnij fotelik do siedzenia.
Popuść pas bezpieczeństwa tak, aby automatyczny
napinacz zwinął całą jego luźną część.
Z podstawą:
20) Krok 1.
Podnieś spód nogi podporowej aż do momentu kliknięcia
zapadki.
Uwaga: Trzymaj palce z daleka od części przesuwnych.
21) Krok 2.
Umieść podstawę na siedzeniu samochodowym.
Przyciśnij przycisk do regulacji nogi podporowej, a
następnie podnieś lub obniż nogę podporową na
odopwiednią wysokość.
Upewnij się, że noga podporowa została zabezpieczona,
naciskając na przednią część podstawy.
Nie umieszczaj podstawy w ten sposób, aby noga
podporowa znajdowała się na skraju siedzenia.
Jeżeli nastąpi taka sytuacja, a siedzenie ma możliwość
regulacji, przesuń je do przodu tak, aby stopa znalazła się
na podłodze samochodu.
22) Poprawnie
23) Niepoprawnie
24/Przeciągnij pentelkę pasa przez otwory z obu stron
bazy.
25/Przeciągnij pas przez główną pętlę, tak jak jest to
pokazane na obrazku
Zapnij pasy.
Naciśnij bazę kolanem i pociągnij mocno pas w celu
zabezpieczenia bazy.
Sprawdź wysokość położenia pasa.26) Niepoprawnie
27) Poprawnie
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Wciśnij fotelik, aż usłyszysz kliknięcie.
Pociągnij do góry fotelik, aby upewnić się, że jest
bezpiecznie zamocownany do podstawy.
NIE STOSUJ podstawy, jeżeli fotelik nie jest bezpiecznie
zamocowany.
28/Krok 6
UWAGA: NIE ŁAP pasa naramiennego pomiędzy
fotelikiem a podstawą.
Upewnij się, czy pas naramienny znajduje się poza
wyznaczonymi do tego miejscami.
D) Otwór na pas
E) Blokada pasa
F) Pas
29) W przypadku pojazdów wyposażonych jedynie w
udowe pasy bezpieczeństwa.
Przeprowadź pas bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami
na rysunku.
NIE POZWÓL, aby zatrzask przeszedł przez otwór pasa
w sposób, w jaki jest to pokazane na rysunku.
30) Krok 7.
Wciśnij fotelik, aż usłyszysz kliknięcie.
Pociągnij do góry fotelik, aby upewnić się, że jest
bezpiecznie zamocownany do podstawy.
NIE STOSUJ podstawy, jeżeli fotelik nie jest bezpiecznie
zamocowany.
31) Aby złożyć nogę podporową, zdejmij fotelik z
podstawy, a następnie pociągnij do siebie za uchwyt,
uwalniając nogę od podstawy.
OSTRZEŻENIE:
NIE używaj fotelik w jakimkolwiek samochodzie, w którym
pas bezpieczeństwa nie trzyma tego fotelika w pozycji
uszytwnionej
NIGDY nie zostawiaj w samochodzie fotelika lub bazy,
które nie są przymocowane do siedzenia.
Luźny fotelik lub podstawa mogą wpaść na pasażera w
momencie nagłego zatrzymania lub zderzenie i wywołać
poważne urazy lub śmierć.
Używanie wskaźnika wysokości
Z boku fotelika znajduje się wskaźnik wysokości, który
pomaga w ustaleniu prawidłego odchylenia fotelika w
stosunku do siedzenia.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa dziecka niezwykle
istotne jest, aby fotelik miał prawidłowe odchylenie.
Właściwe użycie wskaźnika wysokości wymaga
zaparkowania samochodu na równej nawierzchni w
czasie montażu fotelika.
32/33) Jeżeli fotelik znajduje się w pozycji zbyt
pochylonej do przodu lub zbyt odchylonej do tyłu,
(pomarańczowe pole na wskaźniku wysokości), przesuń
fotelik do pozycji, w której wskaźnik wysokości pokaże
jedynie pole niebieskie.

Zabezpieczenie dziecka
34/ Krok 1.
Włóż dziecko do fotelika.
(Upewnij się, że plecy oraz pośladki dziecka przylegają
prosto do podłoża.)
Krok 2.
Zbliż do siebie dwie części zatrzasku paska naramiennego.
Krok 3.
35) Wciśnij złączone części zatrzasku paska naramiennego
w sprzączkę, a następnie usłyszysz dźwięk kliknięcia.
SPRAWDŹ czy zatrzask jest bezpiecznie zapięty
NIE DOPUŚĆ do skręcenia się pasków szelek.
Muszą one przylegać wzdłuż ciała dziecka.
36) Aby otworzyć szelki, a uchwyt znajduje się w pozycji
górnej, przesuń go do pozycji dolnej.
Naciśnij czerwony przycisk, który otworzy szelki.
ZAWSZE dbaj o to, aby szelki Twojego dziecka były dobrze
zapięte, niezależnie od tego czy korzystasz z fotelika w
samochodzie czy gondolki poza nim.
NIGDY nie dopuść do tego, aby Twoje dziecko podróżowało
w foteliku z luźno zapiętymi szelkami, z paskami nie
przypiętymi do ramion lub z wcale niezapiętymi szelkami.
Twoje dziecko może zostać wyrzucone z fotelika głową w
przód
Graco® Travel System Pushchairs
Posiadany przez Ciebie fotelik/ gondolka Graco®
przeznaczone są do mocowania w określonych modelach
wózków Graco® wyposażonych w specjalną tackę lub
podłokietnik.
Do niniejszej instrukcji dołączono zestaw pasków
VELCRO®.
INFROMACJA: W przypadku określonych wózków z serii
Graco® Travel System Pushchairs, zestaw pasków jest
dołączony do samego wózka. Aby dopasować fotelik do
wózka, postępuj zgodnie z Krokiem 2. poniżej.
Modele Metrosport NIE są wyposażone w zestaw pasków,
stąd też, w celu uzyskania wskazówek na temat
poprawnego montażu, prosimy o zapoznanie się z
Instrukcją Użytkownika wózka
37) Krok 1.
Przewlecz koniec dłuższego paska VELCRO® przez pasek
łączący znajdujący się z tyłu oparcia wózka (tak jak na
rysunku).
Złóż go w ten sposób, aby pasek VELCRO® zabezpieczał
pasek łączący.
Krok 2.
Odchyl oparcie wózka do najniższej możliwej pozycji.
Sprawdź, czy tacka lub podłokietnik są bezpiecznie
przymocowane do wózka.
38) Krok 3.
Włóż gondolkę do wózka w taki sposób, aby wypustki na
gondolce pasowały do otworów w podłokietniku lub tacce.
Dociśnij do dołu tak, aby gondolka wpięła się w podłokietnik
lub tackę.
Pociągnij gondolkę do góry, upewniając się czy jest ona
bezpiecznie przymocowana.
Krok 4.
Złap pasek przymocowany do oparcia i przewlecz jego
wolny koniec przez metalowe kółko znajdujące sie na
luźnym końcu paska regulującego.
Złoż go z powrotem i mocno zwiąż paskiem VELCRO® .
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Krok 5.
39) Aby wyjąć gondolkę z wózka 40) odepnij pasek
VELCRO® z metalowego kółka.
41) Aby zwolnić zatrzask mocujący gondolkę do
podłokietnika lub tacki, pociągnij do góry uchwyt
zwalniający znajdujący się z tyłu gondolki
Wyjmij gondolkę z wózka.
OSTRZEŻENIE: NIGDY nie dopuszczaj do tego, aby w
tym samym momencie w zestawie znajdowało się więcej,
niż jedno dziecko.
OSTRZEŻENIE: ZAWSZE dokładnie zapinaj szelki
Twojego dziecka znajdującego się w foteliku/
gondolce,niezależnie od tego, w jaki sposób są one
użytkowane.

Dbałość i konserwacja
OD CZASU DO CZASU SPRAWDZAJ FOTELIK I
PODSTAWĘ pod kątem zużycia elementów, rozdarcia
materiału lub szwów.
W przypadku znalezienia zniszczenia, NIE staraj się
samemu wprowadzać zmian w foteliku.
Wymień fotelik.
Wkładka fotelika może być prana w pralce automatycznej
w cyklu dla tkanin delikatnych i suszona bez wyżymania.
NIE WYBIELAĆ.
Metalowe i plastikowe części fotelika mogą być
przecierane za pomocą łagodnego mydła
rozpuszczonego w wodzie.
NIE WYBIELAĆ.
Nie zanurzaj pasków szelek w wodzie.
Taka czynność może wpłynąć na ich wytrzymałość.
Brudne paski powinny być natychmiast wyczyszczone lub
wymienione.
Regularnie sprawdzaj szelki i zatrzask zabezpieczający
pod kątem ich zużycia.
Jeżeli zatrzask jest wygięty lub paski naramienne są
wytarte, należy je bezwarunkowo wymienić.
Nie nawilżaj niczym zatrzasku.
NIE UŻYWAJ FOTELIKA bez pokrycia

W przypadku zniszczenia lub złamania, ZAPRZESTAŃ
KORZYSTANIA Z FOTELIKA I PODSTAWY.
Nigdy nie używaj fotelika, który brał udział w wypadku.

Biorąc pod uwagę normalne zużycie, zmiany systemów
bezpiecznego przewozu dzieci w samochodach oraz z
europejskimi standardy rewizyjne, zalecamy, aby fotelik i
podstawa były wymieniane na nowy model po pięciu latach.
W przypadku wymiany fotelika na nowy, pozbądź się
starego w taki sposób, aby nie można go było ponownie
wykorzystać.W przypadku korzystania z SAMEGO fotelika:
1. Fotelik jest sprzętem zapewniającym bezpieczeństwo
Twojemu dziecku o przeznaczeniu “uniwersalnym”.
Uzyskał aprobatę, zgodnie z Normą Nr 44.04 z
późniejszymi poprawkami, do użytku ogólnego w pojazdach
i pasuje do większości, jednakże nie wszystkich siedzeń
samochodowych.
2. Poprawny montaż jest możliwy w przypadku, kiedy
producent samochodu określił w instrukcji użytkowania, że
w pojeździe można zamocować "uniwersalny" fotelik
przeznaczony dla tej grupy wiekowej.
3. Fotelik ten został sklasyfikowany jako "uniwersalny" na
mocy bardziej rygorystycznych kryteriów, aniżeli te, które
stosowano wobec wcześniejszych modeli, które nie
zawierają niniejszej uwagi.
4. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się bądź z
producentem fotelika, bądź ze sprzedawcą.
Jest odpowiedni jedynie dla pojazdów wyposażonych w 3punktowe statyczne pasy bezpieczeństwa z napinaczami
zatwierdzone przez Normę UN/ECE
Nr 16 lub inne normy jej odpowiadające.NIE MONTUJ
FOTELIKA NA JAKICHKOLWIEK SIEDZENIACH
SAMOCHODOWYCH, KTÓRE CHRONIONE SĄ
PODUSZKĄ POWIETRZNĄ.
W przypadku korzystania z fotelika z podstawą:
Ten fotelik został sklasyikowany jako sprzęt o
przeznaczeniu "pół uniwersalnym" i jest odpowiedni do
montażu na siedzeniach samochodów, których lista
znajduje się na stronach 88-91 oryginalnej instrukcji:
INFORMACJA: Fotelik ten może być również montowany w
samochodach innych, niż wymienione. W przypadku
wątpliwości, skonsultuj się bądź z producentem fotelika,
bądź ze sprzedawcą. Opis oznaczeń dot. samochodów:
Tak
X = Nie
O = Do zastosowania JEDYNIE w samochodach nie
posiadających poduszek powietrznych lub takich, w których
poduszka powietrzna jest odłączona.
X = BRAK opcji wyłączania poduszki powietrznej
Przód/Tył
Z boku
Centralny
Tył
UWAGA:
W przypadku stosowania fotelika BEZ PODSTAWY:
Fotelik jest sprzętem zapewniającym bezpieczeństwo
Twojemu dziecku o przeznaczeniu “uniwersalnym” .
Uzyskał aprobatę, zgodnie z Normą Nr 44.04 z
późniejszymi poprawkami, do użytku ogólnego w pojazdach
i pasuje do większości, jednakże nie wszystkich siedzeń
samochodowych.
Więcej informacji znajdziesz na stronach 88-89 oryg.instruk.
W przypadku stosowania fotelika Z PODSTAWĄ:
Fotelik z bazą jest sprzętem zapewniającym
bezpieczeństwo Twojemu dziecku o przeznaczeniu “pół
uniwersalnym” i można go montować na siedzeniach
samochodowych określonych samochodów - patrz:
WSKAZÓWKI NA TEMAT MONTAŻU na stronach 80-83.
NIE STOSUJ FOTELIKA NA JAKIMKOLWIEK SIEDZENIU
SAMOCHODU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PODUSZKA
POWIETRZNA.
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