Návod na použití - Kiddy Klima vložka do autosedačky

Klima vložka je kvalitní výrobek, který při běžném používání vykazuje dlouhou životnost.
Klima vložka byla vyvinuta pro použití ve většině autosedaček (skupina 0+ až 3). Kiddy Klima
disponuje jednou letní a jednou zimní stranou. Letní strana je opatřena novým typem
vzdušné tkaniny, která zajišťuje právě během teplého ročního období optimální klimatizaci
Vašeho dítěte, neboť Klima vložka zabezpečuje ideální odvod tekutin a tím zlepšuje také
komfort při sezení Vašeho dítěte. Zimní strana má integrované vyhřívání sedadla, které se
připojuje v autě jednoduše na 12V elektrickou zásuvku (zapalovač cigaret). Jakmile je
vytápění aktivováno, zahřeje se vložka na cca 32°C a zvýší se tak pohodlí při cestování autem
zvláště během zimních dnů, obzvláště když se automobil během noci ochladí.

Obsah balení:
1. klima polštář
2. 12V připojovací kabel se zástrčkou a vypínačem

Všeobecné bezpečnostní pokyny:











Před prvním použitím si přečtete pečlivě návod k použití a vozte jej v autě s sebou.
Nenechávejte Vaše dítě nikdy samotné v autosedačce, obzvlášť pokud používáte
vyhřívání sedala.
Dávejte pozor, aby průběh autopásů nebo vnitřních pásů autosedačky přes vložku
nebyl nějak narušen nebo znesnadněn.
Vložte 12V přípojku (zástrčku) do autosedačky tak, aby si Vaše dítě nemohlo hrát s
kabelem nebo jej máváním ručičkami odpojit.
Dopřejte Vašemu dítěti pasy a vyjměte jej během nich z autosedačky ven.
Používejte vyhřívání, pouze pokud běží motor Vašeho auta, jinak by se mohla velmi
rychle vybít baterie.
Dávejte pozor při zaparkování vozidla, abyste vždy vypojili vyhřívání sedadla, jinak by
se mohla baterie velmi rychle vybít.
Nikdy nepoužívejte klima vložku ve vlhkém nebo mokrém stavu.
Dávejte pozor, aby Vaše dítě nevylilo pití na připojovací zástrčku.
Pokud dojde k poškození, obzvláště komponent vyhřívacího zařízení, nepoužívejte
dále klima vložku.

Aplikace
Všeobecné pokyny:
Vložte klima vložku do autosedačky nebo vajíčka. Část s vykrojením musí být vložena ve
směru nožek dítěte.

Vložte klima vložku vždy přes potah autosedačky, nikdy ne pod něj!
Pokud je Vaše autosedačka opatřena vlastními pásy, musíte být velmi pečliví při vkládání
klima vložky a při zajišťování Vašeho dítěte.
Položte vložku (tak jak je popsáno výše) do sedící části Vaší autosedačky.
Sponu protáhněte mezi vykrojení ve vložce. Přetáhněte také ramenní a břišní pásy přes
horní, resp. břišní část vložky. Dbejte na to, aby průběh auto pásů nebo vnitřních pásů
autosedačky přes vložku nebyl nějak narušen nebo znesnadněn.
Vložte 12V přípojku, resp. přípojnou vidlici tak, aby Vaše dítě nemohlo zástrčku vypojit, např.
máváním ručičkami.
Zajistěte Vaše dítě, jak je popsáno v návodě k použití Vaší autosedačky.
Stále kontrolujte 12V zástrčku a její umístění.

Použití v létě:
Vypojte připojovací kabel pro vytápění ze zástrčky na klima vložce a pečlivě jej uchovejte.
Položte klima vložku do autosedačky nebo vajíčka letní stranou (vzdušná tkanina) nahoru.
Řiďte se přitom všeobecnými pokyny!
Při zajišťování Vašeho dítěte postupujte podle návodu k použití Vaší autosedačky.

Použití v zimě:
Položte klima vložku do autosedačky nebo vajíčka zimní stranou (látka)nahoru.
Řiďte se přitom všeobecnými pokyny!
Při zajišťování Vašeho dítěte postupujte podle návodu k použití Vaší autosedačky.
Vyhřívací vložka se aktivuje stisknutím vypínače on/off a zahřívá se do teploty cca 32°C.
Klima vložka je opatřena z důvodu zajištění bezpečnosti Vašeho dítěte ochranou před přehřátím, tzn.
že se nezahřeje více než na32°C.
Dávejte pozor při zaparkování vozidla, abyste vždy vypojili vyhřívání sedadla.Ne u každého vozidla se
vypnutím motoru vypojí také napájení.
Pokud se vyhřívání klima vložky používá bez běžícího motoru, může se baterie vozidla velmi rychle
vybít.

Péče
Kiddy clima vložka se v žádné případě nesmí prát v pračce ani sušit v sušičce.
Případné flíčky se mohou vyčistit vlhkým (ne mokrým) hadříkem.
Klima vložka se nesmí žehlit.

