INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
FOTELIK SAMOCHODOWY
TIGER 15-36 kg
WAŻNE! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania przed pierwszym użyciem
produktu. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.

UNIVERSAL
15-36 kg

E13
045125

www.caretero.pl

Dziękujemy za zakup fotelika samochodowego Caretero Tiger.
Kupili Państwo nowoczesny produkt wysokiej jakości.
Jesteśmy przekonani, że zapewni on Państwa maluchowi bezpieczeństwo i pomoże
w jego harmonijnym rozwoju.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą kompletną ofertą na stronie www.caretero.pl.
Czekamy również na wszelkie uwagi dotyczące użytkowania naszych produktów.
Zespół marki Caretero.
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WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PONIŻSZE INSTRUKCJE OBSŁUGI SĄ WAŻNE.
PRZED UŻYTKOWANIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA MOŻE BYĆ ZAGROŻONE, JEŚLI ZALECENIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NIE BĘDĄ
STOSOWANE.

Dziecięcy fotelik samochodowy - grupa II, III, odpowiedni dla dzieci o wadze od 15 do 36 kg (w przybliżeniu od 4 do 11 lat).
UWAGA!!!
1. Jest to „uniwersalne" ograniczenie dotyczące fotelików dziecięcych, zgodne z Przepisem ECE (Europejska
Komisja Gospodarcza ONZ) 44.04 dotyczącym ogólnego użytkowania fotelików w pojazdach.
Foteliki tego typu pasują do większości siedzeń samochodowych.
2. Odpowiedni montaż fotelika w samochodzie możliwy jest, jeśli producent samochodu zadeklarował w instrukcji
obsługi pojazdu, że pojazd jest przystosowany do „Uniwersalnych" ograniczeń dotyczących fotelików dziecięcych
tej grupy.
3. Ograniczenie to funkcjonuje jako „Uniwersalne" na surowszych warunkach niż te zastosowane wobec wcześniejszych modeli, które nie posiadały tej adnotacji.
4. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem albo sprzedawcą detalicznym.
Fotelik tego typu nadaje się tylko do pojazdu wyposażonego w pasy bezpieczeństwa z 3-punktową blokadą
i 3-punktowym elementem zwijającym, co jest zgodne z Przepisem UN/ECE nr 16 lub innymi równoznacznymi
standardami.
UWAGA!!!
Fotelika nie należy stosować na siedzeniach wyposażonych w poduszki powietrzne (SRS). Właściwe ustawienie
pasa bezpieczeństwa (wzdłuż czerwoneych oznaczeń biegnących pod podłokietnikami fotelika) jest bardzo ważne
dla bezpieczeństwa TWOJEGO dziecka. Przed zakupem, prosimy upewnić się, iż fotelik poprawnie pasuje do
twojego samochodu.
- Fotelik samochodowy należy montować jedynie przodem do kierunku jazdy, używając do tego 3-punktowego pasa
bezpieczeństwa na biodra i ukośnego na klatkę piersiową.
- Nie wolno umieszczać fotelika na siedzeniu z włączoną poduszką powietrzną.
- Przed każdą podróżą należy sprawdzić, czy fotelik samochodowy jest dobrze umocowany.
- Najbezpieczniejszym miejscem do montażu fotelika w samochodzie jest tylne siedzenie.
- Należy chronić fotelik przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi, gdyż wysoka temperatura może zaszkodzić dziecku.
- Należy upewnić się, że wszystkie elementy są zapięte prawidłowo, a fotelik nie jest zatrzaśnięty przez składane siedzenia lub
drzwi.
- Fotelik nie może być używany, jeśli pasy zabezpieczające dziecko w foteliku nie zostały poprawnie zapięte. Nie wolno używać
ani przewozić fotelika bez zapięcia go na siedzeniu samochodu.
- Nie wolno pozostawiać dziecka bez opieki w foteliku.
- Nie należy używać kontaktowych punktów nośnych innych niż te opisane w instrukcji i oznaczone na foteliku samochodowym
dla dziecka.
- Należy okresowo sprawdzać pasy bezpieczeństwa, zwracając szczególną uwagę na punkty łączenia, szwy oraz urządzenia
regulujące.
- W nagłych przypadkach ważne jest szybkie odpięcie dziecka z fotelika. Oznacza to, że zapięcie pasów nie jest bardzo odporne
na manipulowanie przez dziecko. Należy nauczyć dziecko, aby nie bawiło się nim.
- Bagaż oraz inne ciężkie lub ostre przedmioty powinny być odpowiednio zabezpieczone w samochodzie. Luźno umieszczone
przedmioty mogą spowodować urazy w momencie wypadku.
- Sztywne punkty i części z tworzyw sztucznych muszą być tak umiejscowione i przymocowane, aby nie były narażone na przyciśnięcie przesuwanymi siedzeniami lub drzwiami pojazdu podczas codziennego użytkowania.
- Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian konstrukcji lub instalować dodatkowych elementów w foteliku bez zgody właściwych organów.
- Nie należy używać fotelika samochodowego, jeśli jego części uległy zniszczeniu lub poluzowały się po wypadku.
- Fotelika nie wolno używać bez tapicerki. Tapicerka fotelika nie może być zastąpiona inną niż tą rekomendowaną przez wytwórcę,
ponieważ tapicerka jest integralną częścią fotelika.
- Nie zaleca się używanie fotelików dłużej niż 5 lat od daty produkcji, gdyż niektóre właściwości produktu mogą ulec zmianie
(np. starzenie się plastiku).
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Pas biodrowy
i piersiowy

Pas biodrowy

Nie umieszczaj fotelika na siedzisku z aktywną
poduszką powietrzną.
Dozwolone użytkowanie wyłacznie na siedzisku
wyposażonym w pas 3-punktowy.
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BUDOWA FOTELIKA
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a - baza fotelika
b - poduszka siedziska
c - szufladka na akcesoria
d - przycisk otwierania szufladki
e - podłokietniki
f - uchwyty na butelki (2 sztuki)
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INSTALACJA W GRUPIE II, III (15-36 kg)

Umieść fotelik na siedzisku w samochodzie. Upewnij się, że fotelik dolega do oparcia, a podstawa fotelika solidnie
opiera się na siedzisku. Posadź dziecko w foteliku.
Przeciągnij część biodrową 3-punktowego pasa pod obydwoma podłokietnikami i zapnij klamrę pasa w sprzączce
(usłyszysz kliknięcie świadczące o prawidłowym zapięciu).
Część piersiowa pasa powinna przebiegać nad podłokietnikiem po
stronie sprzączki pasa.
Górna część pasa piersiowego powinna przebiegać przez środek
obojczyka dziecka. Jeżeli pas przebiega zbyt blisko szyi dziecka,
należy użyć paska ściągającego znajdującego się na spodzie bazy
fotelika, zakładając czerwoną klamrę na odcinek piersiowy i naprężając pasek.
Przed każdą podróżą upewnij się, że pas jest prawidłowo zapięty
i przebiega w prawidłowy sposób, jak na rysunku po lewej.
Upewnij się, że pasy są odpowienio napięte i nie są poskręcane.
Kiedy fotelik jest przewożony w samochodzie bez dziecka, powinien
być zawsze przypięty pasami. W przeciwnym wypadku niezabezpieczony fotelik może przemieszczać się w samochodzie i spowodować obrażenia kierowcy i pasażerów podczas wypadku lub nagłego
hamowania.
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OBSŁUGA FOTELIKA

Do fotelika dołączone są dwa uchwyty na butelki.
Aby zamocować uchwyty, wsuń je w szczeliny bo bokach fotelika
i mocno dociśnij. Upewnij się, że otwory i wypustki na uchwytach
i w szczelinach zazębiły się (1).
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Fotelik wyposażony jest w szufladę na akcesoria, znajdującą się
z przodu podstawy fotelika.
Aby otworzyć szufladę, wciśnij przycisk znajdujący się po lewej
stronie szuflady (2). Aby zamknąć szufladę, wsuń ją spowrotem
do środka podstawy fotelika, aż do jej zablokowania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Tapicerkę fotelika można zdjąć i wyprać. Zalecane jest pranie
ręczne w wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu,
w temperaturze nie wyższej niż 30°C.
Części plastikowe fotelika należy czyścić wilgotną szmatką.
Nie wolno używać silnych detergentów do czyszczenia
elementów plastikowych fotelika, gdyż może to prowadzić
do degradacji i uszkodzenia tych elementów.
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KARTA GWARANCYJNA
Imię:
Nazwisko:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon (wraz z kierunkowym):
Adres e-mail:
Produkt:
Model:
Kolor/wzór:
Akcesoria:
Data zakupu:
Kupujący (podpis):
Sprzedawca:

Dowiedz się więcej o tym produkcie i marce Caretero.
DYSTRYBUTOR:
IKS 2 Mucha, Witek Sp. J.
ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska
+48 32 226 06 06
e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl

www.caretero.pl

WARUNKI GWARANCJI
1. IKS 2 Mucha, Witek Sp. J. udziela gwarancji na zakupiony produkt w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarant zapewnia nabywcy prawidłowe działanie produktu przy użytkowaniu zgodnym z jego przeznaczeniem
i instrukcją użytkowania.
3. Wady produktu wykryte w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 21 dni od daty dostarczenia
go, za pośrednictwem Sprzedawcy, do Serwisu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. W przypadku wykrycia wady lub wystąpienia problemów z użytkowaniem, należy zwrócić się do punktu sprzedaży
detalicznej z reklamowanym produktem, wypełnioną kartą gwarancyjną oraz przypiętym paragonem lub innym
dowodem zakupu.
5. Reklamowany produkt należy oddać do naprawy w stanie czystym.
6. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa produktu przywracająca jego wartość użytkową.
7. Fakt i datę wykonania naprawy gwarancyjnej Serwis poświadcza na uniwersalnej karcie gwarancyjnej.
8. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Gwarancja przysługuje jedynie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu na inne osoby lub podmioty.
10. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
11. Wszelkie inne sprawy i spory będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd.
12. Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami
mogącymi nastąpić podsczas transportu do Serwisu.
13. Gwarancja nie obejmuje:
• uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania
• uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, bądź użytkowania
niezgodnego z instrukcją użytkowania
• zmiany koloru (odbarwienia) tkaniny przy silnym nasłonecznieniu lub stosowaniu niewłaściwych środków
chemicznych
• rozdarcia tkaniny wynikającego z winy nabywcy
• naturalnego zużycia elementów będącego wynikiem eksploatacji
• sytuacji, w której produkt nie został dostarczony do Serwisu w komplecie z oryginalnym dowodem zakupu
• uszkodzeń powstałych w wyniku upadku
• prób naprawy produktu lub jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wykonywanych przez osoby trzecie

data zgłoszenia

data naprawy

data sprzedaży

opis uszkodzenia

pieczątka serwisu

pieczątka i podpis sprzedawcy

Dowiedz się więcej o tym produkcie i marce Caretero.
DYSTRYBUTOR:
IKS 2 - Centrum Dystrybucji Artykułów Dziecięcych
ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska
+48 32 226 06 06
e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl
Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej o tym produkcie.

www.facebook.com/CareteroBrand • www.youtube.com/CareteroChannel

