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V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly TFK.

Nikdy nepoužívejte korbu k přepravě dítěte v autě. Korba
nenahrazuje dětskou autosedačku! Nikdy nenechávejte dítě bez
dozoru. Vždy převážejte jen jedno dítě. Nepokládejte korbu Twinner
na vyvýšenou plochu. Twinner není možné používat jako hlubokou
korbu v případě, že se dítě umí samostatně posadit, převalit na bok,
nebo kleknout. Maximální váha dítěte může být 9 kg. Pokládejte
korbu pouze na suché a vodorovné plochy. Nenechte dítě, aby si
hrálo v blízkosti korby bez dozoru. Nepoužívejte korbu v případě, zda
je některá z jejích částí poškozená, nebo chybí. Vždy držte rukojeť
korby Twinner takovým způsobem, aby byla korba i dítě v horizontální
poloze. Nepoužívejte korbu v případě, zda je některá z jejích částí
poškozená, nebo chybí. Používejte pouze originální příslušenství TFK.
Před použitím zkontrolujte všechny pojistky, zda jsou správně zajištěny.
Přenášejte pouze za pevné části rámu. Nepoužívejte korbu v blízkosti
tepelných zdrojů, otevřeného ohně apod. Pokud použijete matraci v
korbě Twinner, vnitřní vzdálenost od lůžka k hornímu okraji korby
nesmí být menší než 17 cm. Nepřenášejte kočárek s korbou přes
překážky, pokud je dítě uvnitř. Korbu používejte pouze v případě, že
je správně nasazená a zajištěná na kočárku Twinner Twist Duo. Při
skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby vaše dítě nebylo
poblíž a nemohlo dojít k jeho poranění. Nedovolte vašemu dítěti, aby
si s tímto výrobkem hrálo.

VAROVÁNÍ

Vítejte ve světě TFK. Udělejte si čas a pečlivě si přečtěte následující
instrukce a uschovejte je pro pozdější nahlédnutí! Pokud nebudete
postupovat podle návodu můžete ohrozit bezpečnost vašeho dítěte.

Návod k obsluze – korba Twinner

- (obr.VIII) Nasaďte zadní díl adapteru (13) na rám dle obrázku a
zajistěte nasazením do uchycení (14).

- (obr.VII) Nasaďte přední díl adapteru (11) na rám dle obrázku a
zajistěte pojistku (12).

- (obr.VI) Nejprve nasaďte madlo na pravou stranu kočárku a
zajistěte jej (10).

- (obr.V) Chcete li použít kočárek Twinner Twist Duo pro novorozence
a dítě, které se již dokáže samostatně posadit, můžete uchytit jednu
hlubokou korbu, a to pouze na levou stranu rámu (ve směru jízdy).
Odejměte potah sportovní nástavby na levé straně (postup
naleznete v návodu na kočárek Twinner Twist Duo

1) Při použití jedné korby:

Uchycení korby:

Před upevněním moskytiery vždy nejprve rozepněte patenty na
boudě. Poté připněte patenty (8) k plastu korby. Na oboustranný
patent moskytiery se připne bouda. Nakonec přetáhněte moskytieru
přes hranu korby viz. obrázek.

- (obr.IV) Přetáhněte moskytieru (9) přes konstrukci boudy a poté
připněte patenty (8)

- (obr.III) Přetáhněte nánožník (7) přes korbu a zapněte patenty (8).

- (obr.II) Připněte patenty (5). Ke složení boudy stiskněte červenou
pojistku (6) a boudu složte.

- (obr.I) Odejměte matraci a roztáhněte kovové vzpěry ve směru
šipek (1) až k zarážkám (2), které jsou přichyceny k dolní straně korby.

Před instalací doplňků na konstrukci mějte kočárek vždy zabrzděný!

Před instalací korby.
Otočte přední kola do přímého směru a zaaretujte je. Zabrzděte
kočárek. To zlepší stabilitu při instalaci korby Twinner.

NÁVOD K OBSLUZE A INSTRUKCE K MONTÁŽI
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- (obr.XII) K odejmutí předních adapterů odepněte pojistky na
koncích adapterů a vysuňte je. K odejmutí zadních adapterů
odjistěte pojistku (14) ve směru šipky a přitáhněte ji směrem k sobě.
Nyní můžete připevnit potah, boudičky a madlo.

- (obr.XI) Nejprve nasaďte zadní díl adapteru (18) do uchycení (14)
na levé svislé trubce konstruce. Poté nasaďte úchyt na prostřední
trubku a nakonec pravou část do uchycení na pravé svislé trubce.
Ujistěte se, že je adapter správně zajištěný. Nyní můžete nasadit
korby dle obrázku IX.

- (obr.X) Sejměte potah, madélko a boudičky (pro bližší informace
pečlivě prostudujte návod ke kočárku Twinner Twist Duo). Nasaďte
přední díl adapteru (17) na rám dle obrázku a zajistěte na středu a
poté na obou stranách.

2. Při použití dvou koreb

- (obr.IX) Nyní nasuňte korbu pomocí úchytů (15) na zadní díl
adapteru (13) a poté nasaďte korbu na přední díl adapteru (11) a
zajistěte pojistky (16). Ujistěte se, že je korba správně nasazena a
zajištěna.

PÉČE A ÚDRŽBA

Dodavatel poskytuje záruční dobu 24 měsíců ode dne prodeje.
Během této doby odstraní servisní opravna bezplatně všechny
poruchy výrobku způsobené výrobní závadou či vadným materiálem
tak, aby mohl být řádně používán. Nárok na záruční opravu se
nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, např. poruchy
zaviněné nesprávným používáním, zacházením, neodbornými
opravami či opotřebením. Záruční doba se v případě záruční opravy
prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisní opravně.
Prodávající je povinen zákazníkovi při prodeji výrobek řádně předvést
a vyplnit záruční list. Záruční list a doklad o koupi je třeba ve vlastním
zájmu uschovat pro případnou záruční opravu. Záruční list musí být
originál a musí mít vyplněné veškeré údaje. Reklamaci je nezbytné
uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví.
Případné prodlení při pokračujícím užívání může zapříčinit
prohloubení vady. Nezapomeňte prosím, že záruční doba a životnost
výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou
používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Zboží musí být
řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky
nezávadné. Firma je oprávněna odmítnout převzetí zboží, které
nebude splňovat zásady obecné hygieny k reklamačnímu řízení.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Všechny části korby čistěte navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čistící prostředky.
- Potahy mohou být ručně prány jemným pracím práškem při
teplotě do 30°C. Nepoužívejte pračku ani sušičku.
- Výrobek vždy ukládejte na suché místo.
- Pravidelná údržba prodlouží životnost výrobku.
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