Auto podnožka pro děti

KneeGuardKids 3 manuál

Přejděte
na náš web

Varování
· Tento produkt není navržen aby chránil proti šoku zpúsobeného automobilovou nehodou
· Tento produkt je navržen jako opěrka pro nohy a měla by být pro tento účel používána
· Nestoupejte na opěrku celou vahou a nepoužívejte ji jako stupínek pro nastupování

Upozornění
· Nelze použít s autosedačkami vybavenými neodjímatelnou opěrnou nohou
· Může být použita pokud je opěrná noha odjímatelná

Opěrná noha
autosedačky

Balení obsahuje
※ Zkontrolujte zda balení obsahuje všechny části

※ Opěrná noha a nastavitelná tyč je již složena dohromady

1 Zásuvný plát

1 Nožní opěrka

1 Horní část opěrné nohy

1 Dolní část opěrné nohy

2 ISOFIX karabiny

2 plastové držáky

2 Popruhy

1 Manuál
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Pojmenování částí

Plastové držáky

Instalujte tyto držáky pro sedadla bez systému ISOFIX

Zásuvný plát
Stavitelný zámek
zásuvného plátu
Tlačítka
pro nastavení
sklonu
Opěrka pro nohy

ISOFIX Hooks

Horní část opěrné nohy

Popruhy

Zámek výškového nastavení
opěrné nohy
Dolní část opěrné nohy
Zámek výškového nastavení
opěrky pro nohy
Vyrovnávací koncovka
opěrné nohy

Rozměry opěrky pro nohy : délka 37cm, šířka 22cm
Pro použití KneeGuardKids 3 potřebujete výšku od podlahy po sedadlo minimálně 22cm.
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Způsob montáže
Pro nemluvně (Věk 3 a méně)

KROK 1. Složte zásuvný plát a horní část opěrné nohy
(※ Zásuvný plát můžete posouvat zatlačením nahoru nebo dolu po ose opěrné nohy.)

Zvedněte zámek zásuvného plátu

Stiskněte tlačítko zevnitř díry
zásuvného plátu a nasuňte ho
na horní část opěrné nohy

Posuňte zásuvný plát do poloviny
výšky opěrné nohy a zajistěte
zámek zatlačením dolů

KROK 2. Složte opěrku pro nohy a horní část opěrné nohy

Zvedněte zámek opěrky pro nohy

Stiskněte tlačítko zevnitř díry
opěrky pro nohy a nasuňte ho
na horní část opěrné nohy

Posuňte opěrku pro nohy na konec
opěrné nohy a zajistěte zámek
zatlačením dolů

KROK 3. Montáž popruhů s ISOFIX karabiny (Auta se systémem ISOFIX)
※ Pro auta bez ISOFIX instalujte plastové držáky místo ISOFIX karabin
Prosíme přejděte na krok 3 na straně 5 k detailnějším informacím ohledně montáže plastových držáků
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1

S logem směřujícím nahoru zasuňte
popruh do ISOFIX karabiny ze zhora
dolů

Zasuňte popruh do díry na konci
zásuvného plátu zespoda nahoru

Zasuňte popruh do nastavitelné
spony
( ※ Prosíme postupujte podle návodu
na obrázku výše.)
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Pro předškoláky a starší (Věk 4 a více)

KROK 1. Složte opěrku pro nohy a horní část opěrné nohy
(※ Opěrku pro nohy můžete posouvat zatlačením nahoru nebo dolu po ose opěrné nohy.)

Zvedněte zámek opěrky pro nohy

Stiskněte tlačítko zevnitř díry
opěrky pro nohy a nasuňte ho
na horní část opěrné nohy

Posuňte opěrku pro nohy do
poloviny výšky opěrné nohy a
zajistěte zámek zatlačením dolů

KROK 2. Složte zásuvný plát a horní část opěrné nohy

Zvedněte zámek zásuvného plátu

Stiskněte tlačítko zevnitř díry
zásuvného plátu a nasuňte ho
na horní část opěrné nohy

Posuňte zásuvný plát na konec
opěrné nohy a zajistěte zámek
zatlačením dolů

KROK 3. Montáž popruhů s plastovými držáky (Auta bez systému ISOFIX)
※ Pro auta s ISOFIX instalujte ISOFIX karabiny místo plastových držáků
Prosíme přejděte na krok 3 na straně 4 k detailnějším informacím ohledně montáže karabin
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1

S logem směřujícím nahoru zasuňte
popruh do horní díry plastového
držáku a provlečte zpět spodní
dírou

Zasuňte popruh do díry na konci
zásuvného plátu zespoda nahoru

Zasuňte popruh do nastavitelné
spony

※ Prosíme postupujte podle návodu

na obrázku výše.)
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Postup montáže
Automobily se systémem ISOFIX (Instalujte s ISOFIX karabinami)

co nejblíže

Zahákněte karabinu zezhora dolů
do ISOFIX držáku

Přiražte opěrnou nohu podnožky co
nejvíce k sedadlu a utáhněte
popruhy

Poté instalujte autosedačku,
seřiďte výšku opěrky pro nohy a
ujistěte se, že opěrná noha je
zapřena o podlahu automobilu

Automobily bez systému ISOFIX (Instalujte s plastovými držáky)

Vložte svou ruku mezi sedák a
opěradlo sedadla abyste ověřili že
je zde dost místa pro instalaci
plastových držáků

Držte plastové držáky vodorovně a
popruhy dolů

Zasuňte plastové držáky do mezery
tak jako na obrázku

co nejblíže

Jakmile budete s držáky na druhé
straně, zatlačte na držáky aby se
otočily do svislé polohy

Přiražte opěrnou nohu podnožky co
nejvíce k sedadlu a utáhněte
popruhy
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Poté instalujte autosedačku,
seřiďte výšku opěrky pro nohy a
ujistěte se, že opěrná noha je
zapřena o podlahu automobilu

Výškové nastavení
Pro nemluvně (Věk 3 a níže)

Posaďte dítě to autosedačky a
odjistěte zámek zásuvného plátu

Nastavte výšku podložky na nohy
dítěte tak aby zajišťovala jejich
podporu a zajistěte zámek

Odjistěte zámek podpůrné nohy a
nastavte její výšku tak a by se
zapřela o podlahu auta a zajistěte
zámek

Pro předškoláky a starší (Věk 4 a více)

Odjistěte zámek podpůrné nohy a
nastavte její výšku tak a by se
zapřela o podlahu auta a zajistěte
zámek

Nastavte výšku podložky na nohy
dítěte tak aby zajišťovala jejich
podporu a zajistěte zámek

! Upozornění
Pokud je sedadlo vašeho auta níže
než je běžné, umístěte zásuvný plát
do nižší polohy

Nastavení sklonu

40˚

Posuňte obě tlačítka podložky
pro nohy směrem od sebe

Nastavte vhodný sklon podložky
pro nohy a pusťte tlačíka. Jemně
zahýbejte podložkou aby se
zajistila do pevné polohy
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Při nastavené sklonu dbejte na to
aby dítě mělo celou plochu
chodidel na podložce pro nohy,
většinou je to 40˚

O produktu
· Produkt: Auto podnožka pro děti
· Model: KneeGuardKids 3 INNO SENSE
· Doporučený věk: 9 let a mladší (méně než 30kg)
· Rozměry: Zásuvný plát 360 x 133 x 35 mm / Podložka pro nohy 367 x 215 x 40 mm
Horní část opěrné nohy 74 × 74 × 283 mm / Dolní část opěrné nohy 74 × 80 × 287 mm
· Váha: 1,2 kg
· Materiály: ABS, PP, PC

Upozornění
· Připojte pevně a bezpečně pomocí ISOFIX karabin nebo plastových držáků.
· Před jízdou nezapomeňte vrátit sklopenou podložku pro nohy do původní polohy
· Nestoupejte na opěrku celou vahou a nepoužívejte ji jako stupínek pro nastupování
· Nastavení výšky a sklonu podnožky musí provádět dospělý a to pouze pokud vozidlo stojí
· Pokud je podnožka špinavá, vyčistěte ji jemným čisticím prostředkem

Záruka
· Tento produkt byl vyroben za přísné kontroly kvality.
· Na produkt se vztahuje záruka 24 měsíců
· Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, neodbornou manipulaci či používání navzdory manuálu
· Zákaznická podpora: ☎ +420 604 858 041 / info@kneeguardkids.cz

Výhradní distributor pro ČR & SK:
ONKEL family s.r.o., Nové sady 988/2, 60200 Brno, IČ: 06504795, DIČ: CZ06504795

www.kneeguardkids.cz

