SI Navodila za uporabo, splošni nasveti, pogoji

OPOZORILA + SPLOŠNE INFORMACIJE + POGOJI
Pozorno preberite ta priročnik pred prvo uporabo. Neupoštevanje navodil lahko
povzroči resno škodo na otroškem vozičku.
 Otroški voziček lahko uporabljate od rojstva otroka in do 36 mesecev
njegove starosti.
 Dovoljena obremenitev nakupovalne košare na dnu vozička je 2 kg.
 Voziček je namenjen uporabi samo z enim otrokom.
 Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora v vozičku.
 Zavora naj bo vedno uporabljena, ko voziček stoji, četudi v njem ni otroka.
 Previdno zlagajte voziček oz. okvir vazička, saj lahko pride do poškodb
prstov.
 Voziček ni primeren za kotalkanje ali rolanje.
 Napihljiva kolesa so ob nakupu optimalno napihnjena, zato jih ni
potrebno dodatno polnitii. (platišča so plastična, zračnice pa majhne,
tako lahko pride do poškodb, če se ugotovi, da je bila zračnica preveč
napihnjena garancija ne velja).
 Pred prvo uporabo prezračite blago na vozičku.
 Vsi nastavljivi deli na vozičku se nastavljajo s pomočjo gumbov, zato ne
potiskajte delov na silo, saj lahko pride do poškodb (če se ugotovi, da je
prišlo do deformacije zaradi sile uporabnika garancija ne velja).
 Ko ţelite zloţiti športni del vozička, postavite hrbtno naslonjalo v
vodoraven poloţaj.

ČIŠČENJE + SPLOŠNO VZDRŢEVANJE







Okvir čistite z vlažno krpo in blagim detergentom, nato obvezno obrišite s
suho krpo in tako preprečite nastajanje korozije.
Če je bil voziček oz. okvir v stiku z vlago, ga čimprej obrišite in tako
preprečite nastajanje korozije.
Skoraj vso blago lahko snamete in operete v hladni vodi z zelo blagim
detergentom. Zunanjo blago pa lahko brišete samo z vlažno krpo.
Za daljšo življensko dobo blaga in okvirja, voziček ne izpostavljajte soncu ali
vlagi.
Vozička ne shranjujte v vlažnem okolju.
Voziček zahteva redno vzdrževanje uporabnika, redno preverite vse spoje in
vijake, kovice.

Deli otroških vozičkov lux4kids

Zgornja slika prikazuje celoten komplet, ki pa ni sestavni del vseh naročil.

SESTAVA OKVIRJA

1.
2.

3.

Povlecite ročaj navzgor dokler ta ne zaskoči.
Pritisnite gumb na zadnjih kolesih, namestite kolo na os in gumb spustite
šele, ko se kolo zaskoči. V primeru, da ne gre kolo do konca in se ne zaskoči,
sporstite zavoro. Pred uporabo še enkrat preverite ali so kolesa nameščena
pravilno.
Sprednja kolesa namestite z osjo v pripadajoče luknje, če jih želite sneti
pritisnite kovinski ali plastični del navznoter in snamite kolo.

VRTLJIVA SPREDNJA KOLESA
(ne velja za vse modele)


Sprednja kolesa lahko blokirate tako, da se voziček pelje samo ravno.
Sprednjo blokado pritisnite navzdol v primeru, da želite nevrtljiva kolesa.
Blokado dvignite navzgor, da se kolesa ponovno vrtijo okoli svoje osi.

POZOR: Gume in platišča morajo biti vedno čista. Po uporabi jih vestno očistite.
Os in kovinske dele negujte z oljem za nego kovine!

UPORABA KOŠARICE – MONTAŢA

Slika 1

Slika 2




Košarico za novorojenčka potegnite narazen. Nato kovinska dela povlecite
narazen, da se zaskoči v držalo (slika 1, slika 2).
Za prilagajanje strehice košarice pritisnite oba gumbka hkrati in šele nato
prilahajajte nakoln strehice (slika 3).

Slika 3


Nato položite košarico v okvir, najprej v vodila kjer ni rdečih varoval.



Slika 4
Nato potisnite košarico v vodila, kjer so sponke rdeče barve dokler le ta ne
zaskoči.



Slika 5
Če želite košarico sneti iz okvirja, potisnite rdeč gumbek navzdol in povlecite
rdeč plastičen del k sebi. Sedaj lahko snamete košarico (slika 6).

Slika 6

SESTAVA IN NAMESTITEV ŠPORTNEGA DELA
 Postavite športni del tako, da bosta oba kovinska delčka na okvirju v
paralelnem položaju. Nato položite del okvirja v plastično varnostno držalo.



Slika 7
Z gumbkoma nastavite željen položaj strehice.

Slika 8




Slika 9
Športni del namestite enako kot košarico za novorojenčka.
Če želite nastavljati položaj dela za nogice, pritisnite oba gumbka hkrati, saj
lahko v nasprotnem primeru pride do poškodb (slika 10).



Slika 10
Nastavitev hrbtnega položaja: Povlecite kovinski del navzgor in prilagodite
pozicijo hrbtnega dela (slika 11).



Slika 11
Športni del snamete iz okvirja enako kot pri košarici za novorojenčka.

NAMESTITEV LUPINICE
 Najprej je potrebno namestiti adapterja. Adapterja je možno namestiti le v eni
smeri (slika 12).




Slika 12
Če želite lupinico sneti iz okvirja vključno z adapterji, storite enako kot pri
košarici in športnemu delu.
Demontaža adapterjev: povlecite oba plastična ročaja na lupinici hkrati in
povlecite, da se sname (slika 13).



Slika 13
Slika 14
Rdeča gumba na lupinici služita za nastavitev pozicije strehice.

ZLAGANJE OKVIRJA


Povlecite oba plastična dela navzgor (slika 15 in slika 16).

Slika 15

Slika 16

KOLESA




Če želite sneti sprednja kolesa potisnite majhen kovinski del navznoter.
Kovinski del se nahaja na vrhu, takoj pod delom za fiksiranje kolesa. Ko
imate pritisnjeno rahlo povlecite kolo navzven (slika 17). Če se na sprednjih
kolesih nahaja rdeč gumb, potem pritisnite tega in povlecite kolo.

Slika 17
Zadnja kolesa snamete tako, da pritisnete gumb na sredini kolesa in rahlo
povlecete.

OMEJENA GARANCIJA
Garancijski rok za vse vozičke Lux4kids je 1 leto od dneva nakupa in velja ob
normalni uporabi v skladu z navodili. Ta garancija velja samo za prvotnega kupca ob
predložitvi računa in osebnega dokumenta. Ta garancija je v skladu s pogoji
določenimi s strani države v kateri je bil izdelek kupljen.
Prosimo upoštevajte, da popravilo ali zamenjava ne bo predmet garancije, če:
 so težave nastale zaradi neupoštevanja navodil in slabega vzdrževanja,
 je poškodba nastala zaradi napačne namestitve delov,
 je nastala korozija zaradi pomanjkanja vzdrževanja ali izpostavljanja vozička
vlagi oz. soncu,
 je nastala korozija zaradi odrgnin in poškodb okvirja,
 je napaka posledica splošne obrabe, vsakdanje uporabe ali malomarnosti,
 je bila škoda povzročena zaradi pretirane uporabe sile, detergentov, vlage ali
pogostega pranja,
 se ugotovi, da je popravilo izvajala tretja oseba,
 ste preveč napolnilii gume z zrakom. Vedno uporabljajte samo ročne
tlačilke, gume pa naj bodo nekoliko mehke in nikakor na dotik trde. Ne
pumpati gum na bencinskih servisih, saj so kompresorji premočni in
zlahka povzročijo škodo na zračnici, ali plastičnem platišču,
 ste obremenili nakupovalno košaro na dnu vozička z več kot 2 kg,
 ob uveljavljanju garancije ne predložite računa,
 se prične trgati ali parati blago ob oz. na šivu,
 se prične trgati blago oz. usnje na ročaju za potiskanje zaradi sledu obrabe.

Reklamacijski zapisnik št. (izpolni lux4kids):________
Obrazec izpolni kupec, ki želi uveljavljati garancijo za izdelke, ki so se okvarili ali ne delujejo pravilno znotraj
garancijskega obdobja. Garancija se lahko uveljavlja v skladu s splošnimi garancijskimi pogoji podjetja G-ring. V primeru
nepopolno izpolnjenega obrazca garancije ne morete uveljaviti.

Podatki o kupcu

kontaktna oseba

naslov

telefon

ime izdelka

št. računa

datum dobave

opis okvare:

 poškodba pri
transportu
 napačna dobava
 dobavljen okvarjen
izdelek

 konstantna napaka
 deterministično
ponovljajoča napaka
 sporadično ponavljajoča
napaka

 drugo (opis)


Postopek garancijske zamenjave:
Izpolnjen reklamacijski zapisnik prinesete v trgovino ali izpolnjenega pošljete na:
Trgovina z otroškimi vozički lux4kids Maribor
Ul. Vita Kraigherja 5
2000 Maribor (pisno) ali
info@lux4kids.si (mail).
Lux4kids Slovenija posreduje reklamacijo v Nemčijo na sedež podjetja, kjer
reklamacijska služba odloči priznanje garancije.
Omejitve garancije: V primeru, če pooblaščena sluţba za priznavanje garancije
naknadno ugotovi, da glede na splošne garancijske pogoje kupec ni upravičen do
garancijske zamenjave je kupec dolţan poravnati stroške, ki so nastali zaradi
neupravičenega uveljavljanja garancije.
S podpisom potrjujem sprožitev garancijskega postopka in se strinjam z zgoraj
navedenimi pogoji.

podpis

kraj

datum

