Instrukcja obsługi wózka NUNA PEPP

INSTRUKCJA

Strona 2 z 8

Dziękujemy za wybranie marki Nuna!
Wózek NUNA PEPP to stylowy, super lekki i kompaktowy wózek.
Nowatorski system składania fold-in-half zapewnia szybkie złożenie wózka w
każdej sytuacji, a wózek można schować nawet w najmniejszym bagażniku.
Wózek NUNA PEPP to nie tylko gwarancja najwyższej jakości, ale także
pewność najwyższego bezpieczeństwa, ponieważ jest on wyprodukowany
zgodnie z najnowszą europejską normą bezpieczeństwa EN:1888:2005.
Wózek przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesiąca życia (lub od urodzenia po
zamontowaniu fotelika samochodowego) do 15 kg (do ok. 3 roku życia).
Wózek przeznaczony jest do przewozu wyłącznie jednego dziecka.
WAŻNE! Prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zastosować się do
niej. Jest to jedyny sposób, aby uchronić dziecko przed poważnymi
obrażeniami.
WAŻNE! Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
SPIS TREŚCI
Ostrzeżenia
Instrukcja użytkowania wózka
Pielęgnacja i konserwacja
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Pamiętaj !
Jeśli masz pytania dotyczące użytkowania produktu – skontaktuj się z nami. Wszelkie
dane adresowe znajdziesz na końcu niniejszej instrukcji.
Wyłączny dystrybutor produktów NUNA w Polsce 4KIDS DYSTRYBUCJA Sp.J.
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OSTRZEŻENIA

NAJWAŻNIEJSZE
JEST ZDROWIE I
ZYCIE TWOJEGO
DZIECKA
Przed użytkowaniem
produktu należy
dokładnie zapoznać się
z instrukcją i zachować
ją do wykorzystania w
przyszłości. Należy
przestrzegać instrukcji
producenta.
Bezpieczeństwo
dziecka może być
zagrożone, jeśli
zalecenia niniejszej
instrukcji nie będą
stosowane.
Przed rozpoczęciem
użytkowania produktu
usuń opakowanie wraz
z wszystkimi jego
elementami.
Wózek służy do
przewozu tylko jednego
dziecka.

OSTRZEŻENIE: Nigdy
nie pozostawiaj dziecka
w wózku bez nadzoru.
Pozostawienie dziecka
w wózku bez opieki
może grozić
niebezpieczeństwem.
Dziecko powinno
znajdować się pod stałą
opieką.
OSTRZEŻENIE: Przed
użyciem wózka upewnij
się, że mechanizmy
składania zostały
zablokowane.
OSTRZEŻENIE: Przed
przystąpieniem do
użytkowania produktu
należy usunąć
wszystkie blokady.
OSTRZEŻENIE: Nie
pozwól na użytkowanie
tego produktu nikomu,
kto nie przeczytał i w
pełni nie zrozumiał
ostrzeżeń i wskazówek
zawartych w tej
instrukcji przed jego
użyciem. Upewnij się,
czy wszyscy
użytkownicy posiadają
niezbędne cechy
fizyczne i
doświadczenie, aby
użytkować ten produkt.
OSTRZEŻENIE: Nigdy
nie dopuszczaj, aby
dzieci bawiły się tym
produktem lub w jego
pobliżu. Nie należy
zostawiać wózka
dziecku do zabawy, a
wózek powinien być
przechowywany w
miejscu niedostępnym
dla dzieci.
OSTRZEŻENIE:
Trzymaj produkt z dala
od ognia, grzejników lub
innych silnych źródeł
ciepła.

OSTRZEŻENIE: Nie
używaj produktu, jeśli
wszystkie jego elementy
nie są odpowiednio
zamontowane i
wyregulowane.
OSTRZEŻENIE: Nigdy
nie używaj produktu,
jeśli jakakolwiek jego
część jest uszkodzona,
złamana lub brakuje
jakiejś części.
OSTRZEŻENIE:
Produkt nie jest
przeznaczony do jazdy
na rolkach ani do
biegania.
OSTRZEŻENIE:
Siedzisko nie jest
odpowiednie dla dzieci
poniżej 6 m-ca życia.
OSTRZEŻENIE: Przed
użyciem wózka
sprawdzić prawidłowość
zamocowania gondoli
lub siedziska do
podwozia wózka.
OSTRZEŻENIE: Każde
obciążenie zawieszone
na prowadnicy/rączki
wózka narusza jego
stateczność.
OSTRZEŻENIE: Używaj
szelek, gdy dziecko
zacznie samodzielnie
siedzieć.
OSTRZEŻENIE:
Zawsze używaj paska
krokowego w połączeniu
z paskiem biodrowym.
OSTRZEŻENIE:
Podczas każdego
postoju konieczne jest
stosowanie hamulca.
Nigdy nie wolno
zostawiać wózka z
dzieckiem na
powierzchni pochyłej,
nawet kiedy zostały
zablokowane hamulce.

OSTRZEŻENIE:
Podczas czynności
składania i rozkładania
wózka należy upewnić
się, czy dziecko
znajduje się w
bezpiecznej odległości.
OSTRZEŻENIE: W
czasie wykonywania
czynności regulacyjnych
wózka należy zwrócić
szczególną uwagę, czy
ruchome części wózka
nie stykają się z
częściami ciała dziecka.
OSTRZEŻENIE: Przy
montażu i regulacji
wózka należy trzymać
ręce z dala od części
ruchomych wózka, aby
uniknąć ryzyka
przycięcia lub
zablokowania.
OSTRZEŻENIE: Nie
należy zjeżdżać
wózkiem po schodach i
schodach ruchomych.
OSTRZEŻENIE: Nie
przeładowywać koszyka
wózka. Maksymalna
ładowność koszyka
wynosi 4.5 kg.
OSTRZEŻENIE: Należy
stosować wyłącznie
oryginalne części,
zatwierdzone przez
producenta. Wszelkie
dodatkowe wyposażenie
nie wymienione przez
producenta nie powinno
być stosowane.
OSTRZEŻENIE:
Wkładając dziecko do
wózka lub wyjmując
dziecko z wózka,
należy zawsze używać
hamulca.
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INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA WÓZKA
UNIEZK
Rozkładanie wózka

1. Odepnij pasek/rzep zabezpieczający
/ Rys. 1/.
2. Pociągnij rączkę wózka do góry, aż
usłyszysz „ kliknięcie”.
3. Upewnij się, że wózek został poprawnie
rozłożony.

Przed rozpoczęciem
użytkowania wózka
prosimy zapoznać się z
instrukcją. Wszelkie
dodatkowe pytania
prosimy kierować
bezpośrednio do punktu
sprzedaży lub do
dystrybutora.
Przed przystąpieniem do
używania wózka
sprawdź, czy są
wszystkie jego części .
Czynność rozkładania
wózka powinna być
wykonywana wyłącznie
przez osobę dorosłą.

Użycie pasów bezpieczeństwa

1. Aby odpiąć pasy bezpieczeństwa, należy przycisnąć centralny przycisk na
sprzączce / Rys. 2/ i uwolnić zaczepy.
2. Aby zapiąć pasy, postępuj zgodnie z rysunkami powyżej. / Rys. 3,4,5/
3. W celu dopasowania pasów do rozmiaru dziecka użyj przesuwnych
regulatorów / Rys. 6 /. Pamiętaj, że pasy bezpieczeństwa powinny być zawsze
dokładnie dopasowane do rozmiaru dziecka.
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Regulacja pasów naramiennych
1. Obróć klamry pasów naramiennych do
pozycji umożliwiającej włożenie do szczelin
w siedzisku i przeciągnij pasy przez te
szczeliny /Rys. 7/.
2. Wybierz odpowiedni otwór – pasy powinny
być umieszczone w szczelinie gwarantującej
najwygodniejsze dla dziecka dopasowanie.
3. Dopasuj długość pasów odpowiednio do
wzrostu dziecka. Dla mniejszych dzieci używaj
niższych szczelin, dla większych – wyższych.

Regulacja rączki

1. Pociągnij dwie dźwignie umieszczone
po obu stronach stelaża / Rys. 8/.
2. Dostosuj rączkę do swojego wzrostu.
3. Zablokuj obie dźwignie poprzez
dociśnięcie ich do stelaża.

Montaż i demontaż budki

1. Aby założyć budkę, należy dopasować centralną część do wskazanego na
ilustracji punktu na stelażu wózka / Rys. 9 / .
2. Załóż klips od wewnętrznej strony stelaża, a następnie dociśnij, aby zapiąć
również część zewnętrzną / Rys. 10 / .
3. Dopasuj i przymocuj zatrzaski na budce oraz tylnej stronie oparcia siedziska
/Rys. 11/.
4.Aby zdemontować budkę postępuj odwrotnie.

Przed rozłożeniem
wózka upewnij się, że
nie brakuje żadnej
części. W razie braków
skontaktuj się ze
sprzedawcą lub
dystrybutorem. Do
rozłożenia wózka nie są
potrzebne żadne
dodatkowe narzędzia.

. Do rozłożenia
wózka nie są
potrzebne
żadne
dodatkowe
narzędzia.
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Regulacja budki wózka

1 Wciśnij dźwignie po obu stronach wózka, aż do ich zablokowania.
/Rys. 12/
2 W zależności od potrzeb wyciągnij lub schowaj daszek budki. /Rys. 13/
3. Aby zwinąć tylną klapę budki, należy ją schować do kieszeni znajdującej
się pod budką. /Rys. 14/
! Podczas każdego
postoju konieczne jest
stosowanie hamulca.
Nigdy nie wolno
zostawiać wózka z
dzieckiem na
powierzchni pochyłej,
nawet kiedy zostały
zablokowane hamulce.
! ZAWSZE używaj
hamulca podczas
wkładania dziecka do
wózka lub wyjmowania
dziecka z niego.

Regulacja oparcia siedziska

W celu regulacji pochylenia oparcia
należy rozpiąć lub zapiąć zamki po
obu stronach oparcia / Rys. 15/

Użycie hamulca
W celu użycia hamulca należy nacisnąć
pedał umieszczony w centralnej, tylnej
części stelaża. Zwolnienie hamulca
następuje przez podniesienie pedała.
/Rys. 16/
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Składanie wózka

1. Złóż budkę i obróć do przodu w dół w
stronę siedziska tak, aby budka
przywierała do siedziska. /Rys. 17/
2. Ustaw rączkę w najniższej pozycji i
zablokuj. /Patrz: Rys. 8/
3. Pociągnij dźwignię po obu stronach
do góry. / Rys. 17/
4. Popchnij rączkę do przodu, aż do
całkowitego złożenia wózka / Rys. 17/

5. Zabezpiecz wózek przed rozłożeniem
posługując się rzepem. / Rys. 18/

Należy stosować
. wyłącznie
Do
rozłożenia
oryginalne
części,
zatwierdzone
wózka nie są
przez producenta.
potrzebne
Wszelkie dodatkowe
wyposażenie nie
żadne
wymienione przez
producenta
nie powinno
dodatkowe
być stosowane.
narzędzia.
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PIELĘGNACJA
I KONSERWACJA
UŻYTKOWANIE
WÓZKA
Stelaż wózka, części z tworzyw
sztucznych i tkaniny mogą być
czyszczone za pomocą wilgotnej
szmatki. Pamiętaj, żeby nie używać
jakichkolwiek materiałów ściernych i
wybielaczy.
Nigdy nie dopuszczaj,
aby dzieci bawiły się tym
produktem lub w jego
pobliżu. Nie należy
zostawiać wózka dziecku
do zabawy, a wózek
powinien być
przechowywany w
miejscu niedostępnym
dla dzieci.

. Do rozłożenia
wózka nie są
potrzebne
żadne
dodatkowe
narzędzia.

Nie należy prać produktu w pralce.
Regularnie czyść koła wodą i usuwaj z
nich wszelki brud.
Mie używać smarów silikonowych,
ponieważ przyciągają one kurz i brud.
Długa ekspozycja wózka na promienie
słoneczne może doprowadzić do
blaknięcia tkanin.

Ze względów bezpieczeństwa należy
stosować tylko i wyłącznie oryginalne
części producenta NUNA.

Aby zapewnić długie korzystanie z
wózka, należy przecierać wózek
miękką, absorbującą wilgoć ściereczką
po każdym użyciu wózka podczas
deszczu.
Tkaniny w naturalny sposób mogą się
odbarwiać w wyniku długotrwałego
zużycia i ekspozycji na promienie
słoneczne – nie wpływa to na
bezpieczeństwo i nie stanowi wady
produktu.
Regularnie sprawdzaj wózek. W
przypadku, gdy jakikolwiek element
wózka jest podarty, uszkodzony,
złamany, brakuje jakiegokolwiek
elementu lub wózek nie funkcjonuje
prawidłowo – przestań używać
produktu i skontaktuj się z punktem
sprzedaży lub dystrybutorem.

PAMIĘTAJ !!!
Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości!
W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości związanych z
treścią niniejszej instrukcji lub użytkowaniem produktu
skontaktuj się z 4KIDS DYSTRYBUCJA.

DANE KONTAKTOWE:
4 KIDS DYSTRYBUCJA Sp.J.
ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków
tel.: (12) 296 10 38, 881 919 781
e-mail: serwis@4kids.com.pl, biuro@4kids.com.pl

