Упътване за употреба
Шезлонг Azaria
за деца на възраст 0-6месеца и тегло приблизително до 9кг.
Внимание! Прочетете инструкциите преди да преминете към използването на този продукт. Запазете ги за бъдеща справка.

Монтаж на Шезлонга
Извадете седалката и рамката от опаковката им. Вкарайте тръбата на облегалката в задната рамка. Ще се чуе изщракване. Вкарайте и останалите тръби
една в друга. Поставете тапицерията и вкарайте колана през отворите, регулирайте го. Вкарайте краката в долната част на рамката (фиг.1, А и фиг.2 и
2А). Ще се чуе изщракване. За да се уверите, че свързването е здраво, опитайте да ги разделите – не трябва да се случи. Дръжките трябва да са
обърнати навън спрямо рамката. На фиг. 3 се вижда правилната позиция. Ако се налага да намалите размера на шезлонга, например при нужда от
транспортиране в кола, трябва да извадите задната част на рамката, като натиснете бутоните, както е показано на фиг.4.

Употреба на шезлонга
Колани
За отпускане на колана, натиснете бутона, който е в центъра на катарамата, като едновременно издърпвате и самия колан. Сега колана е отворен и
шезлонга е готов детето да бъде поставено в него (фиг.5). Винаги използвайте коланата за обезопасяване на детето, когато то е в шезлонга. Коланата
трябва да минава през меката подложка, която е между чатала, катарамата трябва да е закопчана, а самият колан трябва да е регулиран правилно
спрямо височината на детето.

Регулиране на облегалката
За регулиране височината на облегалката трябва да завъртите ръчката (фиг.6 и 7) и да нагласите ъгъла на наклон на облегалката. Тази операция може
да се извърши дори когато детето се намира в шезлонга, макар и малко по-трудно заради съпротивлението от теглото на детето. В такива случаи
винаги придържайте облегалката с една ръка по време на регулирането.

Функция Люлеене
Шезлонга може да се превърне в Люлка, ако обърнете позицията на допълнителната част на задните крака (фиг. 8 и 9).

Махане на калъфката
Тапицерията може да се маха с цел почистване. Това става като изкарате колана през дупките, отлепите велкро лепенките, откопчеете каишката отдолу
и издърпате тапицерията напред, към краката (фиг.10). Изкарайте краищата и от рамката. Когато поставяте тапицерията следвайте същите стъпки в
обратен ред. Обърнете внимание на каишката на тапицерията, която се намира под седалката, минава през ръчките за регулиране на облегалката и се
закопчава отдолу(фиг.11).
Внимание: Когато слагате колана обратно, внимавайте той да мине през отворите на тапицерията и го закопчавайте.

Т – Версия
Шезлонга се предлага с гриф с играчки, които привличат детското внимание и стимулират желанието на детето да се пресяга към тях и докосва с ръце.
Внимание: Не оставяйте детето без наблюдение, дори за кратко време. Не поставяйте Шезлонга върху повдигнати повърхности (маса, стол и други
подобни), както и в близост до стълби или други наклонени повърхности. Столчето се препоръчва за деца на възраст 0-6месеца и тегло приблизително
до около 9кг. Не ползвайте шезлонга, след като детето може да стои седнало без подкрепа. При регулиране позицията на облегалката, винаги
проверявайте стабилността. Не ползвайте продукта за повече от 1 дете. Когато детето е вътре, винаги го обезопасявайте с колана, като той трябва да е
правилно регулиран според ръста на детето, да минава през меката подложка между краката и да е закопчан в катарамата. При нужда от поправка
използвайте резервни части одобрени от производителя. Не окачвайте предмети по шезлонга, тъй като това нарушава стабилността му. Не оставяйте
деца да си играят без наблюдение в близост до шезлонга, особено ако по това време в него има дете. Спрете използването, ако има скъсана,
повредена или липсваща част. Не оставяйте в близост до източници на открит отгън или други излъчващи силна топлина устройства. Преди употреба
изхвърлете всички пластмасови опаковки.

Грижа и поддръжка
Редовно проверявайте продукта за знаци на повреда, износване или липсващи компоненти. Ако има такива, преустановете използването и дръжте
далеч от деца. След всяко изпиране на тапицерията, проверявайте състоянието и здравината и шевовете. Дългото излагане на пряка, слънчева
светлина може да причини избледняване на плата или намаляване здравината на шевовете.
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