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COT S

ПРЕВОД КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА КОШ S 



ИЗХВЪРЛЯНЕ
 
С цел опазване на околната среда, този продукт трябва да се изхвърли по правилния начин. Когато спрете да
 го ползвате, трябва да го изхвърлите в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на подобен тип 
отпадъци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА УПОТРЕБАТА НА КОШ S

Важно - Прочетете внимателно и запазете за бъдеща справка.

     • Следвайте инструкциите на производителя.
     • Продуктът е предназначен за дете, което не може да стои седнало без помощ.
     • Не оставяйте детето без надзор.
     • Максимално тегло на детето: 9 кг.
     • Ползвайте само върху гладки, хоризонтални и сухи повърхности.
     • Не оставяйте други деца да играят без надзор в близост до коша за новородено.        
     •       Не ползвайте ако има счупена, скъсана или липсваща част.
     • Не оставяйте подвижните дръжки за носене вътре в коша за новородено.
     • Не използвайте този кош с други модели колички на Cybex.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ВАЖНО

С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОСТ
 
      •       Ползвайте само оригинални резервни части на Cybex. Може да не е безопасно да ползвате други.
      • Не оставяйте коша за новородено в близост до открит огън или други източници на силна топлина 
като например електрическа или газова печка.
      • Ползвайте матрачето, включено в комплекта при покупката.
      • Редовно проверявайте дръжката и базата за знаци на износване или повреда.
      • Не ползвайте коша за новородено върху издигната повърхност.
      • Преди повдигане на коша за новородено проверявайте дали дръжката е в правилната за носене 
позиция.
      • При поставяне на детето вътре се уверете ,че главата му не е на по-ниско ниво от тялото.

Потребителят е отговорен за редовната поддръжка на продукта.
      • Моля изперете калъфката преди първоначална употреба.
      • Важно е редовно да обработвате всички движещи части и механизми със сух лубрикант. След 
третиране почистете с мека кърпа.
      • Почиствайте основата с мека, влажна кърпа и лек почистващ препарат. Премахвайте остатъците от
вода и влага със суха кърпа.
      • Махащата се калъфка може да се пере на макс. 30°С (85°F), сенникът се пере на ръка или на 
програмата за ръчно пране с мек перилен препарат на макс. 30°С (85°F). Преди пране, винаги поглеждайте 
етикета на материята за съвет. Не центрофугирайте, не гладете. Не излагайте на пряка слънчева светлина при 
сушене.
      • Ако коша за новородено е влажен, го оставете разгънат, за да изсъхне добре и да не се образувамухъл. 
Не съхранявайте във влажна среда!
      • Препоръчваме при влажно време да ползвате дъждобран.
      • Не правете модификации върху продукта. Ако имате въпроси или оплаквания се обърнете към 
търговеца или вносителя.
      • На всеки 24 месеца правете основен преглед.



Производител: 

CYBEX GMBH 

Riedinger Str. 18  
95448 Bayreuth / Germany 
Tel. +49 921 78511-0 
Fax. +49 921 78511-888 

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията важи само за страната , в която този продукт е бил продаден от търговец на клиент.
1. Гаранцията покрива всички производствени дефекти, съществуващи или появяващи се в деня на покупката 

или появили се в срок от две (2) години от датата на покупката от търговеца. В момента на покупката 
проверявайте за евентуални производствени или други дефекти. Пазете касовия бон от покупката.
2. Ако се появи дефект, веднага спрете ползването на продукта. За да можете да се възползвате от гаранцията 
трябва да занесете продукта на търговеца, от който сте го закупили в чист и приличен вид и да предоставите 
касова бележка или фактура. Моля, не изпращайте продукта директно на производителя.
3. Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилна употреба, влияния от околната среда (вода, пожар, 
инциденти и др.) естествено износване и скъсване, или неспазване на инструкциите за употреба.Гаранцията не 
важи, ако са правени модификации или поправки от неоторизиран персонал с неоригиналникомпоненти и 
аксесоари.
4. Гаранцията не изключва, ограничава или по друг начин засяга законните права на потребителя, 
включително искове за закононарушение на договора за покупко-продажба с търговеца или производителя. 
Гаранцията не важи, ако продукта е в притежание на собственик, различен от първоначалния купувач.

WWW.CYBEX-ONLINE.COM 

 

Вносител:  

Раяленд ООД, гр. Варна, бул. „ Цар Освободител” 39  тел. 052/566464

www.rayatoys.com 


