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Magyar:

útmutatást a biztonsági és a termék ellátás

FONTOS - STOP hasznos forrásként INFORMÁCIÓK
A JÖVŐ olvassa el figyelmesen
Vigyázz! Soha ne hagyja az adaptert csatolt mózeskosár gyermekek, ha el van távolítva.
FIGYELEM! Csak a kosarába, és nosidełkiem a gyártó által jóváhagyott.
FIGYELEM! Elhagyása a gyermek nélküli rögzítő veszélyes lehet.
FIGYELEM! Használat előtt győződjön meg arról, hogy a rögzítő eszközöket kell használni.
FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy a gyermek egész idő helyesen van beállítva fogszabályozó.
FIGYELEM! Használat előtt ellenőrizze, hogy a fő része a lift vagy csatlakoztatási az ülések megfelelően alakult.
Ellenőrizze, hogy a kézifék akkor használatos, amikor behelyezésekor vagy kivételekor a gyermek. Soha ne emelje
teherautó a kilincset a mózeskosár. Ne használjon alkatrészek vagy tartozékok nem a gyártó által jóváhagyott.
Ha valaki ismeri az utasításokat, mint a nagyszülők, az általuk használt kerekesszék, akkor tájékoztatni kell arról,
hogy hogyan működik.

Használati utasítás
Rendszeresen ellenőrizze a adapterek, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságosak és hatékonyak.
Tiszta műanyag és fém alkatrészek és nadrágtartó, egy nedves ruhával. Hagyjuk megszáradni természetesen,
mielőtt a tárolás vagy használat. Expozíció után a nedvességet, puha ruhával, és hagyjuk meleg szobában.
Tárolás párás környezetben okozhat a rozsda.
Száraz helyen.

Český:

Informace k bezpečnému používání a udržování výrobku

DŮLEŽITÉ – UCHOVEJTE JAKO DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE,
PEČLIVĚ ČTĚTE A DODRŽUJTE
UPOZORNĚNÍ! Nikdy nenechávejte adaptéry připevněné k autosedačce pro děti, pokud není tato na konstrukci kočárku.
UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze s kočárkem a autosedačkou v souladu s doporučením výrobcem.
UPOZORNĚNÍ! Ponechat dítě bez zapnutí a bez dozoru může být nebezpečné.
UPOZORNĚNÍ! Před použitím je nezbytné se přesvědčit, že zařízení upevnění je zcela funkční.
UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že dítě má po celou dobu správně navlečené kšíry.
UPOZORNĚNÍ! Před použitím zkontrolujte, že hlavní část kočárku a upevnění sedačky je správně namontováno.
Ujistěte se, že brzda je použita v době, kdy vkládáte, nebo vyndáváte dítě.
Nikdy nepřenášejte a nezvedejte kočárek za pomocí rukojeti od autosedačky!
Nepoužívejte díly a doplňky, které neschválil a nedoporučil výrobce.
Pokud používají kočárek osoby, které nejsou seznámeny s návodem k použití, je nezbytné jim dát úplné a přesné
instrukce v souladu s návodem.
Návod k použití
Pozorně zkontrolujte adaptéry, abyste se ujistili, že jsou bezpečné a správné.
K čištění plastových i kovových částí nebo i kšírů, používejet jemné čistící prostředky.
Čistěné části nechejte před uložením nebo před použitím zcela vyschnout.
Po vystavení vlhkosti, je nutné části vytřít dosucha jemným hadříkem a nechat na suchém, větraném prostranstí czela
vysušit. Jinak hrozí nebezpečí zreznutí.
Skladujte v suchu!

Slovenské:

Informácie pre bezpečné používanie a udržiavanie výrobku

DôLEŽITÉ – USCHOVAJTE AKO DOPLŇUJÚCE
INFORMÁCIE, STAROSTLIVO ČÍTAJTE A
DODRŽIAVAJTE
UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte adaptéry pripevnené k autosedačke pre deti, ak nie je autosedačka na konštrukcii kočíka.
UPOZORNENIE : Používaje výhradne s kočíkom a autosedačkou v súlade s odporúčaním výrobcu.
UPOZORNENIE: Ponechať dieťa bez zapnutia a bez dozoru môže byť nebezpečné.
UPOZORNENIE: Pred použitím je nevyhnutné sa presvedčiť, že zariadenie na upevnenie je úplne funkčné.
UPOZORNENIE: Ubezpečte sa, že dieťa má po celý čas správne navlečené pásy.
UPOZORNENIE: Pred použitím skontrolujte, že hlavná časť kočíka a upevnenie sedačky je správne namontovaná.
Ubezpečte sa, že brzda je použitá v čase, keď vkládate alebo vyberáte dieťa.
Nikdy neprenášajte a nezdvíhajte kočík za pomoci rukoväte od autosedačky!
Nepoužívajte diely a doplnky, ktoré neschválil a nedoporučil výrobca.
Ak používajú kočík osoby, ktoré nie sú oboznámené s návodom na použitie, je nevyhnutné im dať úplné a presné inštrukcie v
súlade s návodom.
Návod na použitie
Pozorne skontrolujte adaptéry, aby ste sa uistili, že sú bezpečné a správne.
Na čistenie plastových i kovových častí alebo i pásov, používajte jemné čiastiace prostriedky. Čistené časti nechajte pred uložením
alebo pred použitím úplne vyschnúť.
Po vystavení vlhkosti je nevyhnutné časti vytrieť dosucha jemnou handričkom a nechať na suchom, vetranom priestranstve úplne
vysušiť. Inak hrozí nebezpečenstvo zhrdzavenia.

Skladujte v suchu!

