Navodila in pomembni nasveti
Modeli
S6
Trafic
King
Smart
Twist
Viki
DuoFree
NAVODILA
- voziček je namenjen le otrokom starosti 0-36 mesecev
- maksimalna teža otroka naj bo 15 kg
- torbico obremenite do 2 kg
- nakupovalno košaro pod vozičkom obremenite do 3 kg.

Garancija:
V primeru napake uporabnika garancije ne priznamo! Zato skrbno preberite navodila za uporabo in
upoštevajte nasvete!
Tako boste lahko uživali ob uporabi vašega otroškega vozička lux4kids.

Montaža
Košarica za novorojenčka
Povlecite ročaj navzgor, dokler ne zaskoči.

Namestite kolesa.

POMEMBNO: preden namestite kolesa, sprostite zavoro – navzgor!
Namestite sprednji del košarice.

POZOR: Ko zlagate voziček je potrebno podaljšek košarice vedno sneti! V nasprotnem
primeru poškodujete voziček!

Povlecite ročaj na željeno stran
Oba plastična dela na ročaju povlecite k sebi hkrati!

POZOR
Pred uporabo vedno preverite ali se je ročaj zaskočil!

Varnostni pas
Otroški voziček je opremljen s 5 točkovnim pasom.
POZOR
Uporabljajte varnostni pas, ko se začne otrok prosto premikati po vozičku!
Vestno preglejte da ste pravilno zapeli varnostni pas!

Zavore
Potisnite zavoro navzdol, dokler ne zaskoči! Če želite zavoro sprostiti jo preprosto povlecite
navzgor!
POZOR: ne uporabljajte zavor, če niste sigurni, da voziček stoji.. V nasprotnem lahko
poškodujete kolesa in zavore.

Nastavitev položaja hrbtišča
Povlecite kovinski ročaj navzgor na zadnjem delu vozička. Tako nastavite željen naklon hrbtnega
dela. Pred uporabo preverite in bodite sigurni, da je sedež pravilno zaskočil..

Nastavitev konca ročaja
Pritisnite oba gumbka hkrati in nastavite pozicijo ročaja.

Kako zložite voziček
1: Vedno odstranite podaljšek košarice pri košarici ali varnostno držalo pri športnem delu.

POZOR: Bodite pozorni, da ste odstranili podaljšek, saj v nasprotnem primeru poškodujete
voziček.
2: Kadar zlagate voziček postavite hrbtišče vedno v vodoravno pozicijo!

POZOR: Če hrbtišča ne boste posatvili v vodoraven položaj boste poškodovali voziček.
3: Oba gumbka povlecite vedno hkrati k sebi!

Športni del

1: Namestite varnostno držalo
Na sprednjem delu vozička pritisnite oba gumbka hkrati in namestite varnostno držalo. Če želite
sneti pritisnite na gumbka in povlecite.

2: Nastavite hrbtišče na željeno pozicijo

Nastavitev nožnega dela
Pritisnite oba gumbka hkrati in nastavite položaj nožnega dela, navzdol in navzgor.

Navodila za nego vozička
Nikoli ne zibati vozičke prečno, izogibajte se neravnim terenom in ne uporabljajte vozička po
stopnicah. Preglejujte namščene vijake na okvirju za sigurno vožnjo. Osi za kolesa je potrebno
skrbno negovati in jih zaščititi s primernim oljem.

POZOR
 nikoli ne puščajte vozička na hribu
 ne uporabljajte posteljnega vložka debelejšega od 8 mm.
 ne uporabljajte in nameščajte delov, ki niso primerni za ta voziček
Svetujemo
- ne vozite po stopnicah, če se otrok nahaja v vozičku.
- ko spuščate voziček iz pločnika, držite z ročajem voziček na isti višini spredaj in zadaj. Tako ne
boste vznemirjali otroka..
- vse dele, ki so snemljivi lahko operete z mehko gobico in nežnim milom.
- ne puščajte vozička na soncu.
- zaščitite voziček pred dežjem in uporabljajte dežno pokrivalo!

lux4kids Slovenija vam želi veliko veselja z otrokom in našim vozičkom

www.lux4kids.si

