SB201 TRAVEL SYSTEM PUSET

Bebek arabanızı daha iyi bir şekilde kullanabilmek için kullanımdan önce
bu kılavuzu dikkatlice okuyun,ileride referans olması için saklayınız
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Ön tekerleğin yerleştirilmesi
A.Ön kolun son parça eklemini sonuna
kadar ön kol demirine geçirin
B.Tekerleği şekilde görüldüğü gibi kolun
sonundaki yuvasına yerleştirin
C.Mandala bastırarak tekerleğin
sabitlenmesini sağlayın.
D.Çıkarmak için yine mandala bastırın ve
tekerleği çıkarın

Arka tekerleğin yerleştirilmesi
Arka tekerleğin ortasında deliği arka kolda
bulunan deliğe geçirip, ortada bulunan
mandala bastırarak sabitleyin.

Bebek Aracının açılması
Resimde (A) görüldüğü gibi
butona bastırın ve taşıma kilidini
serbest bırakın.
Taşıma kolundan yukarı kaldırarak
iskeleti tümüyle açın.
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Bağdaştırıcıların kurulumu
Bağdaştırıcıları her iki tarafta bulunan
çentiklere yerleştirin ve sabitlendiğinden
emin olun.

Tutma kolu yüksekliğinin ayarlanması
Tutma kolunun 3 ayrı yükseklik ayarı
bulunmaktadır. Size en uygun yükseklik
ayarını aşağı yada yukarı çekmek suretiyle
ayarlayın.

Bebek arabasının katlanması
Eğer aracınızı koltuğuyla birlikte
katlayacaksanız,koltuğun öne doğru
baktığından emin olun.
Fren kilitlerinin kilitli, aracınızın güvende
olduğundan emin olun. Tutma sapının her
iki tarafından yavaşça çekin ve aşağı doğru
katlayıp aracınızı yere bırakın.

DİKKAT: Aracınızın çatısının zarar görmemesi için katlarken yere aniden
bırakmayın,yavaşça yere indirin.

UYARI: Aracınızın koltuğu dik değil veya size doğru bakıyorsa, araç katlanmayabilir
Bebek taşıma sepeti veya taşıma koltuğu aracınızın üstündeyken,araç katlanmayabilir.
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Koltuğun kurulumu
Koltuğu bağdaştırıcıların sırasına göre
“klik” sesi duyana kadar bastırın.
Bağdaştırıcılardaki mandalları kaldırın, ve
koltuğu yerinden geri çıkartın

Tampon barınıın kurulumu
Şekilde görüldüğü gibi barı yerleştirin.
Mandala bastırarak barı geri çıkarın

Ayak dayanağının ayarlanması
Araba çatısının her iki tarafında bulunan
mandallara bastırarak ayak dayanağın
yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

Koltuk ünitesinin ayarlanması
Koltuğa ilişik mandala bastırarak koltuğu 3 farklı yönde kullanabilirsiniz.

Araç koltuğundaki bağdaştırıcıları
“klik”sesi duyana kadar sırasıyla bastırın
ve arabaya yerleştirin. Geri çıkarmak
istediğinizde mandallara bastırarak araç
koltuğunu serbest bırakın.

UYARI: Bu ürün 6 ayın üzerindeki çocukların kullanımı için uygudur.
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UYARILAR
1.Bebek arabasını sürmediğinizde tekerleklerin frenlerinin kilitli olduğundan emin olun.
2. Emniyet kemerini daima düzgün bir şekilde kullanın.(resim I)
3.Çocuğunuzu arabada asla yalnız bırakmayın.(resim II )
4.Çocuğunuzun araba içerisinde ayağa kalkmasına asla izin vermeyin. (resim III )
5.Çocuğunuz arabanın içerisindeyken asla arabayı kaldırıp taşımayın. Araba elinizden
kayabilir veya koruyucu iskelet yerinden çıkabilir. (resim IV)
6.Çocuğunuzla ilgilenenler haricinde kimsenin aracın ayarlarıyla oynamasına izin
vermeyin.
7. Aracınızda birden fazla çocuk taşımayın.
8. Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde ve diğer tehlikeli
bölgelerde kullanmayınız.
9.Bu araç yeni doğmuş bebekler ve 15 kg ağırlığa kadar olan çocukların kullanımı için
üretilmiştir. Üzerinde ayrıca koltuk bulunan arabalar için koltuk ağırlığı 9 kg’ı
geçmemelidir.
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Araç koltuğu
Her iki taraftaki adaptörleri taşıma bölümü ile aynı hizaya getirin ve KLİK sesini
duyana kadar bastırın.Tek parmağınızla yukarı işareti olan butona basın ve taşıma
karyolasını yukarı doğru çekerek yerinden çıkarın.

Araç koltuğunun taşıma kulpunu ayarlamak için her iki taraftaki butonlara basın.
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