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AANDACHT!

Beslagelementen

De  achterwielen

Duwhandvat

Gereedschap  nodig

5)  Plaats  het  stuur  in  het  voorframe.

2

Voorwiel

10

3)  Installeer  een  slot  bovenop.

Achtermand

9Kader  

2

Stoelhoes

1.  ONDERDELENLIJST.

13

1)  Steek  het  voorwiel  van  onderaf  in  het  frame.

Zorg  ervoor  dat  u  alle  onderdelen  hebt  voordat  u  met  de  montage  begint.

Achterassen

11  

12

3  

4  

5  

6  

7  

8

6)  Schuif  de  as  in  het  achterwiel.

veiligheidsbarrières

Achterspatborden

Bedankt  voor  de  aankoop  van  dit  product.  Lees  voor  aanvang  van  de  montage  en  het  gebruik  de  
handleiding  en  volg  de  veiligheidsregels.

14  

15

16

4)  Monteer  de  voormand  op  het  stuur.

Voetsteun

Stuur

Voormand

Nummer  Onderdeelnaam  
1

Nummer  Naam  van  het  onderdeel

2)  Monteer  het  voorwiel  op  het  frame.

Sommige  componenten  kunnen  door  de  fabrikant  voorgemonteerd  zijn.

De  stoel

Piek

2.  WIJZE  VAN  MONTAGE.
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13)  Plaats  het  andere  uiteinde  in  de  spoorstang.

7)  Schuif  de  as  in  het  frame.

8)  Zet  de  dop  erop.

12)  Plaats  de  stuurdraad  in  het  frame.

17)  Draai  vast  met  de  schroeven  van  onderaf.

11)  Sluit  de  gesp.

16)  Bevestig  het  zadel  aan  het  frame.

10)  Plaats  de  stuurstang  op  het  frame.

15)  Installeer  de  achterste  mand  op  het  frame.

9)  Bevestig  de  handgreep  aan  de  stuurstang.
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14)  Draai  vast  met  de  schroef  van  onderaf.

Machine Translated by Google



23)  Bevestig  de  tas  aan  de  stuurstang.

24)  Installatie  voltooid.

•  Wees  voorzichtig  bij  het  gebruik  van  en  rond  het  voertuig.

Als  het  kind  zelfstandig  is,  kunnen  deze  elementen  worden  gedemonteerd.

22)  Installeer  de  kap  op  de  beugels.

•  Het  voertuig  mag  alleen  worden  gebruikt  in  aanwezigheid  van  volwassenen.

•  De  plastic  zakken  waarin  de  te  monteren  onderdelen  zich  bevinden,  moeten  buiten  het  bereik  van  
kinderen  worden  gehouden.

21)  Haal  de  veiligheidsrails  door  de  stof.

die  het  voertuig  niet  alleen  kunnen  gebruiken.

•  De  zitting  kan  180°  worden  gedraaid.

•  Het  is  niet  toegestaan  om  zelf  de  opbouw  van  het  voertuig  te  wijzigen.

20)  Plaats  het  kussen  op  de  zitting.

•  Het  handvat,  de  beugel,  de  riemen  en  de  voetsteun  zijn  er  om  het  kind  te  beschermen,

•  Bewaar  op  een  plaats  die  niet  is  blootgesteld  aan  vocht  of  zon.

19)  Plaats  de  pluggen  in  de  zitkuip.

•  Volwassenen  zijn  verantwoordelijk  voor  de  juiste  montage  en  het  daaropvolgende  gebruik  van  
het  voertuig  volgens  de  instructies.

•  Het  is  verboden  te  gebruiken  op  wegen  die  bestemd  zijn  voor  auto's.

•  Het  voertuig  mag  niet  worden  gebruikt  op  oneffen  oppervlakken  of  op  openbare  en  onbewaakte  

wegen.

18)  Installeer  de  veiligheidsbarrières  op  de  beugels.

•  Een  product  voor  kinderen  met  een  lengte  van  80  -  100  centimeter.
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•  Een  product  voor  kinderen  vanaf  6  maanden  met  een  maximaal  gewicht  van  30  kg.

omdat  het  kan  vallen.
•  Het  is  verboden  op  de  stoel  of  op  niet  daarvoor  bestemde  elementen  te  staan,

GEBRUIKSAANWIJZING.
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Datum  van  verkoop  (volgens  het  aankoopbewijs):

ul.  Bysewska  30

Model  type:

Tel:  +  48  58  677  11  22  

E-mail:  sklep@fajneceny.pl

SisCom  sc

80-298  Gdansk

Productnaam:

5

GARANTIE  KAART

GARANTIEVOORWAARDEN

serwis@fajneceny.pl

ander  product  van  vergelijkbare  kwaliteit  en  gebruikswaarde,

1.  De  garant  is:

4.  De  garant  staat  in  voor  een  goede  kwaliteit  en  goede  werking  van  het  product.

technologie.

Garantie  kaart.

ÿ  Tijdens  het  uitvoeren  van  de  reparatie  behoudt  de  garant  zich  het  recht  voor  om  de  bij  de  productie  gebruikte  materialen  te  vervangen

3.  De  garantieperiode  begint  op  de  datum  van  ontvangst  van  het  gekochte  product  door  de  koper  samen  met  het  aankoopbewijs  en

ÿ  in  ieder  geval  zal  de  vervanging  plaatsvinden  als  twee  eerdere  reparaties  zijn  uitgevoerd,

2.  De  garant  geeft  12  maanden  garantie  op  het  aangekochte  product.

12.  De  garant  deelt  mee  dat  indien  het  product  aan  de  consument  wordt  verkocht,  in  overeenstemming  met  de  bepalingen  van  de  wet  van  30  

mei  2014  betreffende  de  consumentenrechten,  deze  garantie  de  rechten  van  de  koper  die  voortvloeien  uit  de  niet-  overeenstemming  van  

het  product  met  het  contract.

ÿ  de  keuze  van  de  garantieservice  (verwijdering  van  het  defect  of  vervanging)  behoort  toe  aan  de  Garant,

garantiekaart  of  kassabon,  eigendomsoverdracht  van  het  product  aan  een  andere  persoon.

11.  De  garantieaansprakelijkheid  vervalt  bij:  het  aanbrengen  van  structurele  veranderingen,  het  schilderen  van  subassemblages,  verlies

9.  De  Koper  dient  een  klacht  rechtstreeks  in  bij  de  Borgsteller.  De  koper  dekt  de  verzendkosten  van  de  geadverteerde  producten  naar  de  door  
de  Garant  aangegeven  plaats.  In  geval  van  gegronde  klachten  worden  de  kosten  van  levering  aan  de  Koper  gedragen  door  de  Garant.  
Voorwaarde  voor  het  in  behandeling  nemen  van  de  claim  is  het  overleggen  door  de  Koper  van  een  origineel  en  leesbaar  aankoopbewijs  
en  een  garantiekaart.  De  borg  zal  persoonlijk  of  via  zijn  vertegenwoordiger  het  product  inspecteren  en  een  beslissing  nemen  op  de  klacht.  

Indien  de  klacht  gegrond  is,  zal  de  Garantieverstrekker  binnen  30  dagen  na  de  inspectiedatum  het  gebrek  wegnemen  of  een  defectvrij  
product  leveren,  waarbij:

10.  Indien  de  ingediende  klacht  ongegrond  wordt  bevonden,  zal  de  Garant  binnen  30  dagen  na  de  datum  van  ontvangst  van  de  klacht  zijn  

standpunt  schriftelijk  kenbaar  maken  en  samen  met  de  motivering  aan  de  Koper  voorleggen.  De  hierboven  vermelde  termijnen  kunnen  

worden  verlengd  als  het  nodig  is  om  bepaalde  onderdelen  van  buiten  het  grondgebied  van  de  Republiek  Polen  te  importeren.

8.  De  koper  is  verplicht  het  gebrek  binnen  14  dagen  na  het  ontstaan  ervan  te  melden.  Als  het  defect  niet  binnen  de  gestelde  termijn  wordt  
gemeld,  verliest  de  koper  het  recht  op  verdere  garantieclaims.  Het  gebruik  van  een  defect  product  kan  leiden  tot  verdere  schade  en  
brengt  het  risico  van  een  ongeval  en  letsel  of  overlijden  met  zich  mee.  De  Garant  is  niet  aansprakelijk  voor  enige  schade  die  
voortvloeit  uit  het  gebruik  van  het  defecte  product  door  de  Koper.

Alle  geschillen  met  betrekking  tot  de  inhoud  van  de  garantiekaart  zijn  onderworpen  aan  het  Poolse  recht  en  zullen  worden  beslecht  door  de  gewone  

rechtbank  die  bevoegd  is  voor  de  zetel  van  de  Garant.

ÿ  bij  wijziging  van  het  ontwerp  is  reparatie  conform  de  nieuwe  toegestaan

7.  De  garantie  dekt  evenmin  de  gevolgen  van  onjuiste  installatie  van  aanvullende  elementen  die  niet  door  de  verkoper  zijn  gemaakt,  defecten  
die  het  gevolg  zijn  van  oneigenlijk  gebruik,  in  het  bijzonder  gebruik  dat  niet  in  overeenstemming  is  met  het  beoogde  gebruik,  de  gevolgen  
van  ongevallen,  schade  als  gevolg  van  ontwerpwijzigingen,  modificaties  en  wijzigingspogingen,  schade  als  gevolg  van  nalatigheid  van  de  

koper,  in  het  bijzonder  als  gevolg  van  niet-naleving  van  de  aanbevelingen  in  de  gebruiksaanwijzing  en  de  aanbevelingen  van  de  
garantiegever,  schade  veroorzaakt  tijdens  het  transport,  de  gevolgen  van  natuurlijke  slijtage,  contractuele  boetes  of  schade  verband  
houdend  met  reparatie  en  de  kosten  van  het  gebruik  van  vervangende  producten,  gederfde  voordelen  als  gevolg  van  de  geconstateerde  
gebreken.

5.  De  garantie  dekt  in  het  bijzonder  de  geopenbaarde  fabricage-  en  materiaalfouten,  die  de  garantiegever  gratis  zal  verhelpen.  Indien  het  
verhelpen  van  het  gebrek  niet  mogelijk  is,  zal  de  Garant  het  element  vervangen  door  zoveel  mogelijk  identiek  aan  het  onderdeel  waarop  
de  klacht  betrekking  heeft.

6.  De  garantie  dekt  geen  schade  die  niet  het  gevolg  is  van  fabricage-  of  materiaalfouten,  in  het  bijzonder:  onderdelen  die  onderhevig  zijn  aan  
natuurlijke  slijtage  tijdens  het  gebruik,  de  effecten  van  willekeurige  gebeurtenissen,  gebruik  in  strijd  met  de  gebruiksaanwijzing,  als  gevolg  

van  onjuiste  opslag  en  nalatigheid  in  het  onderhoud  van  het  product.
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