Kombineeritud vankri kasutamine
1. Paigaldage telgedele vaheldumisi kaks esiratast ja kaks tagaratast. Tagaratas on
varustatud pidurdushammasratastega. Rataste paigaldamiseks vajutage ratta keskel
asuvat fiksaatorit ning seda hoides paigaldage ratas teljele. Lukustusmehhanismi
vabastamisel kuulete klõpsu. Veenduge, et ratas on kindlalt kinni. Vankri avamiseks
hoidke jalga vankri teljel ning tõmmake käepide üles kuni fiksaatori klõpsuni.
2. Vankri käepideme kõrgust on võimalik reguleerida, vajutades üheaegselt käepideme
külgedel asuvatele nuppudele, seejärel tõstke või langetage käepide soovitud asendisse.
3. Vankri kokkupanekuks tõstke vankrikorv /vankriiste (jalutuskäru osa)/turvahäll
raamilt, avades sulgemismehhanismi ning tõmmates raami kinnitusi enda poole, samal ajal
surudes ettevaatlikult käepidemele. Rattad võib eemaldada vajutades fiksaatoritele ja
tõmmates ratast enda poole.
Tähelepanu! Kui laps on lapsevankris, siis ärge kunagi kasutage
kokkupanekumehhanismi. Raami kokkupanekuks ärge unustage maha võtta turvahälli
adaptereid.
4. Turvahäll-kandeiste Paigaldage vankrikorv/vankriiste (jalutuskäru osa)/turvahäll
raamile. Sisestage paigaldusfiksaatorid kinnitusmehhanismi ning klõpsake kinni
universaalse sulguri nupud. Turvahälli paigaldamiseks raamile kasutage adapterid.
Kontrollige kinnituse kindlust.
5. Turvahäll-kandeiste on varustatud reguleeritava käepidemega, turvarihmadega,
päikesesirmiga ja jalakattega. Tekstiilelemendid kinnitatakse nuppudele.
6. Vankrikorv. Vankrikorv on varustatud fiksaatoriga peatoega suurematele lastele.
Sisevooder on eemaldatav. Õhutusaken on avatav tõmbelukuga. Vankrikorvi alumises
osas on jalased, mis võimaldavad vankrit tasasel pinnal kiigutada. Jalakattes on
ettenähtud kapuutsile kinnitatav tuulekaitseekraan.
7. Jalutamismoodul. Istemooduli (jalutuskäru osa) seljatuge saab fikseerida mitmes
asendis: istuvasse, poollamavasse ja lamavasse. Tõmmake metallvarrast – seljatoe kalde
regulaatorit enda poole. Kinnitage see soovitud asendisse. Jalatugi on reguleeritav, selle
nurka saab muuta vajutades jalatoe aluse pedaalidele. Kapuuts on varustatud
tuulutusaknaga.
8. Turvarihmade kasutamine: kinnitage keskmine pannal lapse jalgade vahel olevale
rihmale. Sulgege pannal. Veenduge, et õlarihmad (külgrihmad) on pandlas kinnitunud.
Vajadusel reguleerige rihmade pikkust.
Tähelepanu! Kasutage turvarihmasid alati kui laps on vankris.
9. Pidurite kasutamine: rataste blokeerimiseks vajutage jalaga pidurihoovale. Rataste
vabastamiseks tõmmake pidurihoob jalaga ülesse.
Tootja garantii
a. Tootja annab vankrile 2-aastase garantii alates toote ostukuupäevast tingimusel, et toodet kasutatakse vastavalt
kasutuseesmärgile.
b. Kõik toote defektidega seotud reklamatsioonid tuleb esitada ostukohta.
c. Tootjal on õigus viia sisse väiksemaid parendusi, mis võivad käesolevas kasutusjuhendis jääda kajastamata.
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Kasutusjuhend
Kombineeritud kokkupandav lapsevanker
maEma Vili

Tähelepanu lapsevanematele!
Kombineeritud kokkupandav moodullapsevanker on valmistatud vastavalt Euroopa Liidu
standardite ja kehtiva tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ning on tunnistatud
kasutamiskõlblikuks.
Vanker on ettenähtud kuni 3-aastastele lastele.

Komplekt vankrikorviga

TÄHELEPANU: vastavalt Euroopa Standardile PN 98100 on vankri sirgjoonelisel
liikumisel (5 meetrit) lubatud kuni 50 cm kõrvalekalle.
-

-

Ohutusnõuded
Enne vankri kasutamist tutvuge tähelepanelikult selle kasutusjuhendi nõuetega;
Vanker on ettenähtud ühele lapsele;
Ärge jätke last vankris kunagi järelevalveta. Ärge tõstke vankrit kunagi koos lapsega;
Kasutage alati turvarihmasid;
Peatumisel kasutage pidurit;
Suvel kasutage sääsevõrku;
Vankri ümbermineku ärahoidmiseks ärge riputage vankri käepidemele raskeid esemeid;
Hoidke vankrit löökide ja mehaaniliste vigastuste eest. Raami deformeerumise
ärahoidmiseks hoiduge üle 20 kg raskustest koormustest, ärge loopige vankrit ning ärge
kõigutage seda küljesuunas;
Toiduainete maksimaalne lubatud kogus korvis – 5 kg;
Vankri kasutamise ja hoidmise minimaalne temperatuur: kuni –30° С;
Rehvid võivad mõnedele pindadele jätta jälgi;
Vältige rehvidele naftasaaduste sattumist. Rataste vaikse pöörlemise tagamiseks puhastage
telgi regulaarselt porist ning määrige telgi ja pukse määrdeõliga;
Kõiki hõõrduvaid ja pöörlevaid osi, samuti metalldetaile peab regulaarselt määrima
määrdeõliga ning pühkima kuiva puuvillast lapiga, Raami pealispind peab olema puhas;
Vankri tekstiildetailide purunemise ärahoidmiseks ärge avage ja sulgege katet madalate (alla
0˚C) temperatuuride korral;
Hoidke vankrit puhtana. Enne kasutamist ja kasutamise käigus on soovitatav vanker üle
pühkida ning tuulutada seda värskes õhus. Puhastage vankrit harja või tolmuimejaga. Pärast
vihma või külma ilma korral pühkige vankri metallosad kuivaks, pori eemaldamiseks kasutage
neutraalseid puhastusvahendeid;
Tekstiildetailide hooldamine

- Vankri välisvooder on valmistatud vetthülgavatest kangastest, kuid välisvoodri läbivettimisel võib
niiskus jääda kauaks voodri sisse. Kasutage vihmakaitset.
- Vankri tekstiildetaile võib pesta pehmete puhastusvahenditega käsitsi temperatuuril 30 ˚C. Ärge
peske välisvoodrit pesumasinas ning ärge kuivatage seda trummelkuivatis.
- Asetage läbivettinud vanker kuiva kohta ning avage kate ja kapuuts.
- Päikesekiirte mõjul on võimalik tekstiildetailide loomulik pleekimine. Tekstiildetailide pleekimisele
garantiikohustused ei laiene.
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Komplekt jalutuskäruna

Turvahäll + adapter vankriraamil

Tarnekomplekt
- Vankriraam koos ostukorviga;
- Jalakattega vankrikorv;
- Jalakattega jalutuskäru:
- Turvahäll adapteritega vankriraamile kinnitamiseks;
- Beebitarvete kott;
- Sääsevõrk;
- Vihmakile.

