Упътване за детска количка Mios
Предназначена за деца на възраст 0 – 4г. и тегло до 17кг.

Стабилно и леко алуминиево шаси, което се предлага в цвят хром с белокантови гуми или черно с черни гуми.
Облегалката и степенката за крака са в мрежеста материя, която дава прохлада в горещите летни дни. Тя е
иновативната и здрава. Слива се елегантно с цялостния дизайн на количката. Можете да комбинирате със сенник,
комфортна подложка за гръб и възглавничка за глава в желания от вас цвят. Имате възможност да избирате между 7
цвята. Седалката може да се обръща лесно в двете посоки на движение. Облегалката има 4 позиции на наклон до
налълно легнала, а степенката за крака – 3. Коланите са с меки подложки. Предпазния борд от еко-кожа може да се
отваря от двете страни. Дръжката също е от еко кожа и може да се регулира на височина. Окачването на всички колела
дава меко и комфортно возене. Механизмът за сгъване позволява това да се случва лесно, дори с една ръка. Количката
стои компактно сгъната в свободно стоящо изправено положение. Mios е комбинирана система за пътуване – махате
седалката и с помощта на адаптерите, които са част от комплекта може да закрепите към рамата Mios кош за
новородено или Cybex/ gb кошница за кола.
Внимание! Количката е предназначена за возене само на едно дете. Не возете второ дете в нея и не претоварвайте с багаж и чанти. Не
оставяйте детето без наблюдение. Когато оставяте количката паркирана, винаги активирайте спирачките. Преди тръгване проверете дали
всички заключващи устройства са отключени. Когато детето е в количката го обезопасявайте с колана. Ако детето е вътре в количката докато вие
правите регулиране по нея, внимавайте до него да няма предмети/ играчки, които биха могли да го наранят. Това не е играчка, не оставяйте
детето да си играе с този продукт. Той не е подходящ за бягане или пързаляне.
Предпазни инструкции: Количката е предназначена за возене на едно дете с тегло до 17кг. + до 5кг. товар в коша за багаж + 0.500гр. тегло на
съдържанието в поставката за чаша. Ако детето е новородено винаги ползвайте най-наклонената позиция на облегалката. Преди вкарване/
изкарване на детето спирачката трябва да е активирана. Не прикрепяйте към дръжките нищо друго освен поставка за чаша, тъй като това може
да наруши нейния баланс и стабилност. Не е препоръчително детето да бъде в количката докато качвате/ слизате по стълби, ползвате асансьор
или друг транспорт. Придвижвайте се с повишено внимание относно стабилността, ако карате количката по неравни повърхности/ бордюри и
др. Количката не замества кошарката за спане. Ако детето има нужда от сън го поставете в детското му легло. Редовно проверявайте количката
за повредени, износени или липсващи части. Ако има такива – преустановете ползването на количката. Ползвайте само качествени Cybex
аксесоари и резервни части. Не ползвайте в близост до открит огън или пушек. Пазете пръстите си от прискрипване когато сгъвате/ разгъвате
количката. След като сте сгънали количката и имате намерение да я пренасяте така, уверете се, че сте активирали бутона за застопоряване на
позицията.
Поддръжка и почистване: Ползвателя е отговорен за поддържаката на количката. Преди първото поставяне на дете в количката – изперете
калъфката. Нужно е да лубрикирате всички движещи се части със сух лубрикант. След третиране забърсвайте със суха кърпа. Почиствайте
шасито с мека, влажна кърпа и лек почистващ препарат, след което забършете със суха кърпа. Редовно проверявайте спирачките, колелата и
гумите за повреди. Те също имат нужда от почистване и поправка или смяна, ако е нужно. Ако количката е била изложена на солена (морска)
0
вода, възможно най-скоро след това изплакнете шасито с чиста, прясна вода. Махащите се калъфки могат да се перат в пералня на макс. 30 С.
0
Сенника трябва да се пере ръчно също на 30 С. Не центрофугирайте, не гладете, не излагайте на директно силно слънце, защото цвета може да
избледнее. При дъждовно време ползвайте дъждобран. Ако цялата количка е влажна (от дъжд), я оставете разгъната докато всички части
изсъхнат напълно. Не съхранявайте във влажна среда. Не правете модификации върху количката. Препоръчително е на всеки 24 месеца
количката да минава обстоен преглед при специалист. Ако имате въпроси или оплаквания, се свържете с търговеца, от който е закупен
продукта.
Изхвърляне: С цел опазване на околната среда, изхвърляйте количката на боклука според указанията във вашата страна.
Гаранция: Гаранционните условия важат само в страната, където този продукт е бил продаден от търговец на клиент. 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. Ако се появи дефект, по наша преценка ще поправим продукта безплатно или ще го заменим с нов. За да се случи това купувача
трябва да занесе на търговеца закупения продукт, заедно с доказателство за покупката – касова бележка или фактура, съдържаща дата и място
на покупката. Гаранцията е невалидна, ако продукта се занесе на търговец различен от този, от който продукта е бил закупен. Преди покупката
оглеждайте и проверявайте внимателно за дефекти. Ако се появи такъв по време на употреба, незабавно прекратете използването и се
свържете или го занесете на търговеца от който сте го закупили в чист и пълен вид. Преди да направите това, трябва да сте изчели внимателно
инструкциите за употреба. Гаранцията не покрива щети причинени от неправилна употреба, времето навън (вода, пожар, инциденти и др.) или
естествено износване и скъсване. Гаранцията ще се спази само ако продукта е бил използван съгласно инструкциите за употреба, ако е бил
поправян само от оторизиран персонал и ако са използвани оригинални части за поправка. Гаранцията не изключва, ограничава или по друг
начин засяга законните права на всеки потребител, вкл. искове за закононарушение на договора за покупко-продажба с търговеца.
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