KÄYTTÖOHJE
LASTENVAUNUJEN AVAAMINEN
Aseta vaunut lattialle (kuva 1a) ja vedä lujasti kahvasta,
kunnes taittomekanismi lukittuu (kuva 2, 3).
HUOMAUTUS! Ennen kuin alat käyttää vaunuja, varmista,
että ne on avattu oikein.
TAKAPYÖRIEN KIINNITTÄMINEN JA
IRROTTAMINEN
Takapyörän irrottamiseksi paina sen keskellä olevaa
painiketta (kuva 4) ja irrota pyörä akselista (kuva 5). Pyörä
kiinnitetään painamalla painiketta ja työntämällä pyörä
akselille niin, että se lukittuu.
HUOMAUTUS! Ennen kuin alat käyttää vaunuja, varmista,
että kaikki pyörät on kiinnitetty oikein.
KÄÄNTYVIEN ETUPYÖRIEN
KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN
Etupyörät kiinnitetään työntämällä niiden akseleita
etujalkojen päihin, kunnes kuuluu tyypillinen napsahdus
(kuva 6). Pyörän irrottamiseksi paina kääntömekanismin
yläosassa olevaa painiketta (kuva 7) ja paina akseli sisään.
Kääntyvät etupyörät voi lukita suoraankulkuasentoon. Se
tehdään painamalla kääntömekanismin yläosassa olevaa
muovivipua (kuva 8).
KAHVAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN
Vaunujen kahvan korkeuden voi säätää. Se tehdään
painamalla kahvan kummallakin puolella ylhäällä olevia
pyöreitä painikkeita. Sitten kahvan voi siirtää sopivalle
korkeudelle (kuvat 9a, 9b).
SEISONTAJARRU
Vaunuissa on takapyöriin vaikuttava seisontajarru. Jarru
laitetaan päälle jarrupoljinta painamalla (kuva 10). Jarru
vapautetaan polkimen nostamalla.
HUOMAUTUS! Ennen kuin ala työntää vaunuja, varmista,
että seisontajarru on vapautettu.
HUOMAUTUS! Laita jarru aina päälle, kun jätät rattaat
viettävälle pinnalle.
HUOMAUTUS! Jarru ei ole tarkoitettu rattaiden
hidastamiseen. Sen saa polkaista päälle, kun vaunut ovat
pysähtyneet.
HUOMAUTUS! Vaunuja ei saa työntää juosten.
KOPAN KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN
Koppa kiinnitetään painamalla sitä vaunujen runkoon niin,
että kopan kummallakin puolella olevat kiinnikkeet
lukittuvat vaunujen rungossa oleviin salpoihin (kuvat 11a,
11b). Salvat lukittuvat automaattisesti.
HUOMIO! Varmista, että koppa on kiinnitetty oikein,
ennen kuin alat käyttää vaunuja.
Koppa irrotetaan painamalla sen kummallakin puolella
olevien kiinnikkeiden painikkeita (kuva 12) ja nostamalla
koppa ylös.

ISTUIMEN KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN
Istuin kiinnitetään ja irrotetaan samalla tavalla kuin koppa
(katso kohtaa KOPAN KIINNITTÄMINEN JA
IRROTTAMINEN ja kuvia 13a, 13b ja 14).
Istuimen voi kiinnittää joko niin, että lapsi istuu katse
kulkusuuntaan tai työntäjään päin (kuvat 13a, 13b).
HUOMAUTUS! Ennen kuin alat käyttää vaunuja, varmista,
että istuin on kiinnitetty oikein.
JALKATUEN SÄÄTÄMINEN
Rattaissa on säädettävä jalkatuki. Paina jalkatuen
kummallakin puolella olevia painikkeita ja säädä se sopivaan
asentoon (kuva 15).
ETUSUOJUKSEN KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN
Istuimen edessä suojus (turvatanko). Se kiinnitetään
painamalla muovitapit käsinojissa oleviin reikiin (kuva 16).
Suojus irrotetaan painamalla kummankin puolen
muovitapeissa olevia painikkeita ja vetämällä sen ylös (kuva
17).
HUOMAUTUS! Käytä istuinta aina niin, että suojus
(turvatanko) on paikoillaan.
ISTUINVYÖT
Istuimessa on viiden pisteen istuinvyöt (kuva 18). Niitä pitää
alkaa käyttää heti kun lapsi oppii istumaan itse. Avaa vyöt
irrottamalla haarukat keskisoljesta, laita lapsi istumaan, säädä
hihnat niin, että ne ovat lapsen kehoa vasten mutta eivät
purista, ja kiinnitä sitten kaikkien vöiden haarukat
keskisolkeen.
HUOMAUTUS! Käytä istuinvöitä aina, jos lapsi osaa istua
itse.
SELKÄNOJAN SÄÄTÄMINEN
Istuimen selkänojan voi säätää neljään kulmaan. Selkänojan
kallistamiseksi alaspäin vedä sen takaosassa olevasta
muovivivusta (kuva 19) ja säädä kulma sopivaksi.
Selkänojan kallistamiseksi ylöspäin riittää, että sitä
painetaan ylöspäin, kunnes se on sopivassa asennossa. Se
lukittuu automaattisesti (kuva 20).
PUSSI
Vaunujen mukana tulee kätevä pussi. Se kiinnitetään
vaunujen kahvaan sen korkeuden säätimien yläpuolella
oleviin muovikiinnikkeisiin. Pussissa on myös olkahihna ja
kätevä lisälaite.
SADESUOJUS
Vaunujen mukana tulee sadesuojus, jossa on ilmareikä
lapsen kasvojen korkeudella. Se kiinnitetään laittamalla sen
toinen pää jalkatuen alle tai kopan takapään alle ja vetämällä
toinen pää kuomun päälle (kuva 22). Sadesuojusta voi
käyttää vaunujen molemmissa asennoissa: lastenvaunuina tai
istuttavina rattaina.

FI
HYTTYSVERKKO
Vaunujen mukana tulee myös kätevä hyttysverkko.
Hyttysverkko kiinnitetään laittamalla se toinen pää kopan
takapään alle ja toinen kuomun päälle. Hyttysverkko on
tarkoitettu käytettäväsi silloin, kun vaunuihin on kiinnitetty
koppa.
KOPAN SELKÄNOJAN SÄÄTÄMINEN
Kopan selkänojan kulman voi säätää. Kulma säädetään
kiertämällä kopan alla olevaa nuppia myötä- tai
vastapäivään (kuva 23).
KOPAN KUOMU JA KANTOKAHVA
Koppaan kuuluu kuomu. Sen kehys toimii myös istuimen
kantokahvana (kahva on tarkoitettu kopan, ei vaunujen
kantamiseen).
HUOMIO! Ennen kuin nostat kopan, aseta se pystyyn
(kohtisuoraan maata vasten) kannatellen sitä kahvasta.
Kuomun voi säätää. Kuomun asennon säätämiseksi paina
kahta alhaalla olevaa pyöreää muovipainiketta (kuva 24).
SOVITTIMELLA VARUSTETUN AUTON
TURVAISTUIMEN KIINNITTÄMINEN JA
IRROTTAMINEN
Ryhmän 0+ lasten turvaistuimen kiinnittäminen aloitetaan
asentamalla sovittimet. Sovittimet kiinnitetään ja irrotetaan
samalla tavalla kuin koppa (katso kappaletta KOPAN
KIINNITTÄMINEN JA IRROTTAMINEN) (kuvat 25a,
25b, 26).
Napsauta turvaistuimen salvat sovittimiin (kuvat 27, 28).
HUOMIO! Varmista ennen käyttöä, että sovittimet ja
turvaistuin ovat lujasti kiinni.
Lasten turvaistuimessa on säädettävä kantokahva. Kahvan
säätämiseksi sopivaan asentoon paina sen kummallakin
puolella olevia punaisia painikkeita.
Lasten turvaistuin irrotetaan vetämällä sen kummallakin
puolella olevista vivuista (kuva 29).

VAUNUJEN TAITTAMINEN KOKOON
Taittomekanismi on kahvan yläosassa. Paina kahvan oikealla
puolella olevaa lukitsinta ja vedä kummallakin puolella
olevat muovivivut ylös (kuva 30). Pidä kiinni nostetuista
vivuista ja paina kahva alas.
Taita runko puolittain (kuva 31), nosta koria niin, että sen
jäykiste on muovisen jalkatuen päällä, ja paina kahva sitten
kokonaan alas, jolloin vaunut taittuvat kokoon (kuva 32).
Vaunut taittuvat vielä pienempään kokoon, kun kahvan
painaa alimpaan asentoonsa (kuva 33).
HUOMIO! Ennen kuin taitat vaunut, varmista, että korin
jäykiste (ts. sen pohja) on muovisen jalkatuen päällä.
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