
37182 Double Swing

PANGE TÄHELE!
Enne käru kasutuselevõttu lugege 
kasutusjuhend hoolikalt läbi ning 
hoidke juhend hilisema kasutuse 
jaoks alles.

SVARĪGI!
Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo 
lietošanas instrukciju un saglabājiet 
to turpmākai uzziņai.

DĖMESIO!
Prieš pradėdami naudoti, atidžiai 
perskaitykite naudojimo instrukciją 
ir ją išsaugokite.
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TURVAKAARE EEMALDAMINE

Turvakaare eemaldamiseks vajutage selle mõlemal küljel olevatele nuppudele ja tõmmake turvakaar lahti.

Katteriie

A

B

A

A

B

HOIATUS! Hakake turvarakmeid kasutama kohe, kui Teie 
laps suudab iseseisvalt istuda.

HOIATUS! Kasutage koos vöörihmaga alati ka jalgevahe-
rihma.

HOIATUS! Väikeste osade puhul esineb lämbumisoht. 
Enne kinnitamist või pärast eemaldamist hoidke 
turva rakmeid väljaspool laste käeulatust.

Turvarakmete kinnitamiseks suruge lukusteid avasse, 
kuni need klõpsatusega oma kohale lukustuvad.

HOIATUS! Seadke turvarakmed alati lapsele sobivaks.

Turvarakmete avamiseks vajutage lukusteid kokku ja tõmmake 
samal ajal rihmad lahti.

TURVARAKMED

Viige turvarakmete õla- ja jalgevaherihmad läbi vastavate 
avade (A) katteriides, istmes ja seljatoes. Viige turvarak-
mete vöörihmad läbi vastavate avade (B) katteriides ning 
kinnitage metallrõngastega raami külge joonisel näidatud 
viisil.
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KAARVARI

Suruge kaarvarju kinnitid oma kohale raami külgedel ole-
vatesse plasthoidikutesse (üks kummalgi küljel). Veendu-
ge, et need lukustuvad klõpsatusega. Kinnitage kaarvarju-
tasku kuue haagiga kinnitusaasadesse vastu seljatuge.

Kaarvari on üles-alla reguleeritav.

ISTME KATTERIIDE EEMALDAMINE 
NÄITEKS PESEMISEKS

Avage jalgevaherihma trukid ja eemaldage turvakaare 
katteriie.

Avage trukid (5 kummalgi küljel), millega katteriie on 
raami külge kinnitatud.

Võtke ära istme katteriie ning tõmmake välja istme- ja 
seljatoeplaadid.

PAKIKORVI EEMALDAMINE NÄITEKS 
PESEMISEKS

Avage kõik pakikorvi kinni hoidvad trukid.
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Vankrikorv

Käru Double Swing vankrikorv, müüakse eraldi.

VANKRIKORVI RAAMI KÜLGE KINNITAMINE

Eemaldage turvarakmed, iste ja turvakaar.
(A) Kinnitage vankrikorvi kinnitusjalad raami tagaosa 
külge.
(B) Lükake vankrikorvi peapoolset osa nii, et selle 
kinnitus jalad kinnituksid raami esiosa külge.
(C) Vankrikorvi oma kohale lukustamiseks suruge selle 
esiosas paiknevaid punaseid plastist lukustusklambreid 
ettepoole nii nagu joonisel näidatud.

A

B

HOIATUS! Enne kasutamist kontrollige alati, kas vankrikorv 
on korralikult raami külge kinnitatud.

HOIATUS! Ärge kasutage üle 3 cm paksust madratsit.

C
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RATIŅU DETAĻAS

Ⓐ Nolaižams jumtiņš

Ⓑ Pārvadāšanas slēdzis

Ⓒ Drošības stienis

Ⓓ Kājstarpes siksna

Ⓔ Kāju atbalsts

Ⓕ Grozāmais slēdzis

Ⓖ Grozāmais ritenis

Ⓗ Rokturis

Ⓘ Šasiju salikšanas svira

Ⓙ Atzveltnes ierobežotājs

Ⓚ Nolaižamā jumtiņa turētājs

Ⓛ Drošības siksna

Ⓜ  Šasiju slēdzis

Ⓝ Grozs

Ⓞ  Bremze

Ⓟ Ritenis
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DROŠĪBAS STIEŅA NOŅEMŠANA

Noņemiet drošības stieni nospiežot abās pusēs esošās pogas un pēc tam izvelkot stieni ārā.

Pārvalka audums

A

B

A

A

B

BRĪDINĀJUMS! Lietojiet drošības siksnas, kamēr bērns nevar 
sēdēt patstāvīgi.

BRĪDINĀJUMS! Vienmēr kopā ar vidukļa siksnu lietojiet kāj-
starpes siksnu.

BRĪDINĀJUMS! Ierīces komplektā esošās sīkās detaļas var 
izraisīt nosmakšanas draudus. Glabājiet drošī-
bas siksnu bērniem nepieejamā vietā (pirms 
tās uzstādīšanas vai noņemšanas).

Saslēdziet drošības siksnas nospiežot to slēdžus turētā-
jā, līdz tas ar klikšķi noslēdzas savā vietā.

BRĪDINĀJUMS! Noregulējiet drošības siksnas, lai tās pareizi pielāgotos jūsu bērnam.

Atlaidiet drošības siksnu slēdžus, nospiežot pogas uz slēdža 
un vienlaicīgi velkot siksnu ārā.

DROŠĪBAS SIKSNA

Izveriet plecu un kājstarpes drošības siksnas caur pār-
valka, sēdekļa un atzveltnes atverēm (A). Izveriet sānu 
drošības siksnas caur pārvalka atverēm (B) un piestipri-
niet pie rāmja ar metāla D veida gredzeniem, kā parādīts 
attēlā.
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Guļamratiņu korpuss

Double Swing guļamratiņu korpusu var iegādāties 
atsevišķi.

GUĻAMRATIŅU KORPUSA PIESTIPRINĀŠANA PIE RĀMJA

A

B

BRĪDINĀJUMS! Pirms ratiņu lietošanas vienmēr pārbaudiet, 
vai ratiņu korpusa savienotāji ir kārtīgi sakabi-
nāti ar rāmi.

BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet matraci, biezāku par 3 cm.

Noņemiet drošības siksnu, sēdekļa pārvalku un drošības 
stieni.
(A) Piestipriniet guļamratiņu korpusa pamatnes savieno-
tājus pie aizmugures rāmja.
(B) Bīdiet ratiņu korpusa priekšas daļu, kamēr priekšējie 
savienotāji uzbīdās uz priekšējā rāmja.
(C) Noslēdziet ratiņu korpusu savā vietā, bīdot priekšējo 
savienotāju sarkanos plastmasa slēdžus uz priekšu, kā 
parādīts.

C
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VEŽIMĖLIO DALYS

Ⓐ Gaubtas

Ⓑ Transportavimo fi ksatorius

Ⓒ Lankas

Ⓓ Tarpkojo diržas

Ⓔ Kojų atrama

Ⓕ Sukučio fi ksatorius

Ⓖ Priekinis ratukas

Ⓗ Rankena

Ⓘ Važiuoklės sulankstymo svirtis

Ⓙ Atlošo fi ksatorius

Ⓚ Gaubto laikiklis

Ⓛ Saugos diržai

Ⓜ  Važiuoklės užraktas

Ⓝ Krepšys

Ⓞ Stabdis

Ⓟ Ratukas
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LANKO NUĖMIMAS

Norėdami nuimti lanką, paspauskite abejose pusėse esančius mygtukus ir į save patraukite lanką.

Audinys

A

B

A

A

B

DĖMESIO! Diržus prisekite iš karto, kai tik vaikas išmoksta 
pats sėdėti.

DĖMESIO! Kartu su juosmens diržu visada naudokite tarpkojo 
diržą.

DĖMESIO! Įsidėjęs į burną smulkias dalis mažylis gali 
užspringti. Prieš pritaisydami ar nuėmę saugos 
diržus, laikykite juos vaikams nepasiekiamoje 
tvietoje.

Diržus užfi ksuokite diržų sagtis įkišę į laikiklį. Sagtys 
spragtelėjusios užsifi ksuos.

DĖMESIO! Saugos diržus pareguliuokite taip, kad jie tiktų vaikui.

Saugos diržus atlaisvinsite paspaudę laikiklio mygtukus ir tuo 
pačiu metu ištraukdami diržus.

SAUGOS DIRŽAI

Pečių ir tarpkojo diržus perkiškite pro kiaurymes (A), 
esančias apdangale, sėdynėje ir nugarėlėje. Saugos dir-
žus prakiškite pro kiaurymę (B) apdangale ir pritvirtinkite 
prie rėmo metaliniais D formos žiedais, taip, kaip parody-
ta paveikslėlyje.
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Lopšelis

Lopšelis Double Swing įsigyjamas atskirai.

LOPŠELIO PRITVIRTINIMAS PRIE VAŽIUOKLĖS

Nuimkite diržus, sėdynės apdangalą ir lanką.
(A) Lopšelio fi ksatorius pritvirtinkite prie galinio rėmo.
(B) Lopšelio priekį uždėkite ant priekinio rėmo.
(C) Lopšelį prie rėmo pritvirtinkite paspaudę raudonus 
plastmasinius fi ksatorius, taip, kaip parodyta paveiks-
lėlyje.

A

B

DĖMESIO! Prieš naudodami lopšelį visada įsitikinkite, kad 
lopšelio fi ksatoriais tvirtai laikosi ant važiuoklės.

DĖMESIO! Nenaudokite storesnio nei 3 cm čiužinio.

C


