Instrukcja obsługi i podręcznik bezpieczeństwa

Baby Snuggler

dystrybutor:
Bikeman
Samolotowa 4,
03-984 Warszawa
(22) 673 83 48
www.bikeman.pl
info@bikeman.pl

Kompatybilny z następującymi modelami: D’Lite, Solo, Encore, Cub, Honey Bee, Bee
				
z pięciopunktowymi pasami

Instrukcja montażu Baby Snuggler
Zalecany wiek: od 3 do 12 miesięcy
Przybliżony wzrost: (63-76cm)
Waga: (7-10 kg)
UWAGA: Leżaczek Baby Snuggler może być
stosowany w każdej przyczepce Burley dziecko wraz
z zestawem spacerowym lub zestawem do biegania
i 5-punktowym systemem pasów bezpieczństwa.
Najlepiej działa w modelach z paskami mocującymi
na siedzisku dla dziecka. Aby uzyskać więcej
informacji, skontaktuj się z autoryzowanym
sprzedawcą lub odwiedź www.burley.com.

PODWÓJNA PRZYCZEPKA, JEDNO NIEMOWLĘ:

1. Dla
większego
dziecka

1. Dla
mniejszego
dziecka

3.Osłony
pasów

PODWÓJNA PRZYCZEPKA, JEDNO NIEMOWLĘ, JEDNO DZIECKO:
Zamontuj Baby Snuggler po jednej stronie przyczepki, stosując szelki i pas krokowy przeznaczony dla danej strony. Postępuj zgodnie z punktami 1-7, umieść niemowlę i dokonaj regulacji zanim
umieścisz większe dziecko w przyczepce.

2.Pas
krokowy
Pas
biodrowy

PRZYCZEPKA SOLO, 1 NIEMOWLĘ:

Dla zwiększenia komfortu, należy wprowadzić następujące zmiany w swojej przyczepce:

Przód
przyczepki

Seat Belt
Snugly
Fastened

Pasy z tyłu fotelika muszą być zawsze zabezpieczone, gdy przyczepka jest w użyciu.
Więcej informacji na temat funkcji pochylania siedziska znajdziesz w instrukcji przyczepki Burley.

4. Umieść dziecko w Baby Snuggler tak by
górna część pleców dziecka była w jednej
linii z częścią podpierającą lędźwie.

7. Zapnij i wyreguluj pas biodrowy dość ciasno
upewniając się, dziecku jest wygodne i jest
w stanie normalnie oddychać. rysunek B

1. Poluzuj naciąg górnych i dolnych pasów za siedzeniem przyczepki.
2. Włóż Baby Snuggler do przyczepki,i wydłuż pas krokowy. rysunek C
3. Postępuj zgodnie z punktami 1-7.
WAŻNE:

3. Wsuń osłony pasów na pasy bezpieczeństwa
tak by Płąskie części sprzączek były zwrócone
ku sobie. rysunek A

6. Aby zabezpieczyć głowę i ramiona,
wyreguluj boczne sznuki. Górna część
Baby Snuggler jest węższa otulając głowę
niemowlęcia. Aby zmienić kąt nóżek
niemowlaka, ustaw boczne pasy. rysunek C

PODWÓJNA PRZYCZEPKA, DWOJE NIEMOWLĄT:
Zamontuj oba Baby Snugglery stosując szelki i pasy krokowe przeznaczone dla każdej ze stron.
Postępuj zgodnie z punktami 1-7.
PRZYCZEPKA Z FUNKCJĄ POCHYLENIA OPARCIA:

rysunek A: Montaż Baby Snuggler

2. Przełóż pasek krokowy przez otwór w dolnej
części Baby Snuggler. rysunek A

5. Zapnij klamry. Wyreguluj pasów tak aby
dziecko nie mogło się wysunąć z leżaczka.
rysunek A

WAŻNE:

Pojedynczy pasażer musi siedzieć w centralnej pozycji.

Montaż
1. Usuń istniejące osłony pasów naramiennych
i siedzisko. Włóż ramiączka przez otwory
w tylnej części BabySnuggler. Użyj dolnych
otworów dla mniejszego niemowlęcia
lub górnych otworów dla większego
niemowlęcia. rysunek A

Zamontuj Baby Snuggler w środku przyczepki, stosując dwie centralne szelki i środkowy pasek
krokowy. rysunek B Postępuj zgodnie z punktami 1-7.

Jeśli nie masz instrukcji obsługi przyczepki, nie używaj BabySnuggler Burley. Aby pobrać instrukcję
skontaktuj się z dystrybutorem (22) 673 83 48 lub pobierz instrukcję ze strony www. bikeman.pl
rysunek B: Montaż Baby Snuggler w przyczepce D’Lite

Zawsze zapinaj dzieci szelkami i pasem biodrowym przed użyciem przyczepki. Zabezpiecz
zgodnie z instrukcją na etykiecie siedziska przyczepki oraz w instrukcji obsługi. Skonsultuj
się z pediatrą przed użyciem tego produktu. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru.
Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do wypadku i obrażeń ciała lub śmierci.

Regulacja pasa
krokowego

Regulacja pasów
bocznych

UWAGA

Regulacja
naprężenia
sznura
bocznego

rysunek C: Baby Snuggler w pozycji półleżącej

