Naudotojo informacija
Visi prieš naudojant priemonę būtini atlikti reguliavimo veiksmai, arba
nuostačiai ir informacija, kaip jie veikia priemonę
Vežimėlio atidarymas - padėkite suskleistą vežimėlį ant ratų. Tam, kad jį išskleistumėte, stovėkite tarp jo
galinių ratų ir tvirtai laikykite už rankenos. Judinkite rankeną aukštyn ir atgal, kol rankenos mechanizmas
užfiksuos galutinėje padėtyje. Pasitikrinimui, rankeną kelkite viršun. Vežimėlis neturėtų pradėti susiskleisti.
Prie rėmo pritvirtinkite apmušalo diržą. ŽIŪRĖKITE, KAD IŠSKLEIDŽIANT VEŽIMĖLĮ NEPRIŽNYBTŲ PIRŠTŲ.
Sėdynės sudėjimas - tiksliai padėkite sėdynę ant rėmo. Stumdami sėdynę žemyn, pasukite tinkamai
saugos užrakto svirtis, kol jie užfiksuos atsidūrę tinkamoje vietoje, pakartokite visa tai su kairiąja sėdynės
užrakto svirtimi. Galiausiai patikrinkite saugos užraktus šiek tiek kilstelėję sėdynę. Sėdynės uždėjimas
prieš važiavimo kryptį - uždėkite sėdynę prieš važiavimo kryptį tvarka, aprašyta ankstesniame punkte.
Nugaros atlošimo nustatymas - tvirtai laikykite kėdutės atlošą. Atpalaiduokite atsilenkimo reguliavimo
svirtį ir saugumo kaištį. Nustatykite pageidaujamą padėtį. Užfiksuokite kaištį ir įtvirtinkite svirtį. Atramos
pėdoms aukščio nustatymas - laikykite atramą pėdoms. Atpalaiduokite atramos pėdoms aukščio
nustatymo varžtus. Nustatykite pageidaujamą padėtį ir priveržkite varžtus. Atramos pėdoms atlošimas kartu nuspauskite ant atramos pėdoms esančius mygtukus nustatykite pageidaujamą pasvirimo kampą.
Atleiskite mygtukus ir atrama užfiksuos pasirinktoje padėtyje. Naudojimasis pastatymo stabdžiais norėdami užblokuoti ratus, iki galo nuspauskite stabdžių pedalą. Norėdami atblokuoti, nuspauskite su
stabdžiais sujungtą strypą.

Informacija apie galimus reguliavimo veiksmus bei kompetenciją jiems atlikti
Įlipimas į vežimėlį - įsitikinkite, kad įjungti parkavimo stabdžiai. Siekiant palengvinti įlipimą, atramą
pėdoms nukelkite kiek įmanoma toliau po kėde ir suskleiskite ją; jei įmanomą, vežimėlio nugarą atremkite
į sieną ar nejudantį objektą (vežimėlį gali prilaikyti ir kitas padėjėjas), vaiką atsargiai įkelkite į vežimėlį,
pritvirtinkite laikymo priemones, perstatykite atramą pėdoms į patogią padėtį. Vaikas vežimėlyje visuomet
turi jaustis patogiai. Išlipimas iš vežimėlio - įsitikinkite, kad įjungti pastatymo stabdžiai. Siekiant
palengvinti išlipimą, atramą pėdoms nukelkite kiek įmanoma toliau po kėde ir susklęskite ją; jei įmanoma,
vežimėlio nugarą atremkite į sieną ar nejudantį objektą (vežimėlį gali prilaikyti ir kitas padėjėjas),
palaisvinkite laikymo priemones, vaiką atsargiai iškelkite iš vežimėlio. Rankenos aukščio nustatymas - jį
galima sureguliuoti vienu metu iš abiejų pusių nuspaudus juodus plastikinius sujungimus ir nustačius į
pageidaujamą padėtį. Saugumo strypas - įstatykite abu jo galus į tūbeles abejose kėdės pusėse vienu
metu. Norint išimti, nuspauskite fiksavimo kaištį ir iškelkite strypą. Važiavimas per šaligatvio bortelį žemyn
- nustumkite priekinius ratus pre šaligatvio krašto, nuleiskite vežimėlį borteliu žemyn ant galinių ratų. Prie
šaligatvio bortelio vežimėlio niekada neverskite į priekį. Važiavimas per šaligatvio bortelį aukštyn nustumkite priekiniu ratus prie šaligatvio krašto. Tvirtai laikykite rankeną ir gulstelėkite vežimėlį ant
nugaros. Priekinius ratus užkelkite ant bortelio. Nustumkite galinius ratus prie šaligatvio bortelio krašto ir
užkelkite juos ant viršaus. Važiavimas laiptais - galimybei esant, naudokitės rampomis ir liftais. Jei
aplinkinių kelių nėra ir reikia kopti laiptais, pasirūpinkite, kad su jumis būtų bent vienas pagalbininkas.
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Nebandykite kelti vežimėlio laiptais aukštyn ar žemyn, nebent Jūs ir Jūsų pagalbininkas esate tikri, kad
sugebėsite suvaldyti vežimėlį ir pakelti juo gabenamo asmens svorį. Viso veiksmo metu, nešikas ir
pagalbininkas visą laiką turi išlaikyti pusiausvyrą ir tvirtai laikyti vežimėlį. Pagalbininko rankos visuomet
turi būti ant rankenos sąvaržos. Reguliariais intervalais ilsėkitės. Nekelkite vežimėlio su atrama pėdoms.
Lipimas laiptais žemyn - nustumkite priekinius ratus prie viršutinio laiptelio krašto, gulstelėkite vežimėlį
ant nugaros ir pristumkite galinius ratus prie laiptelio krašto; pagalbininkas stovi iš priekio, prilaiko ir
nuleidžia vežimėlį tvirtai laikydamas rėmą iš priekio; perimkite svorį ir nuleiskite galinius ratus. Ženkite
laipteliu žemiau, kartokite žingsnis po žingsnio ik apačios. Lipimas laiptais aukštyn - pristumkite galinius
ratus prie apatinio laiptelio krašto, gulstelėkite vežimėlį ant nugaros ir užkelkite ant aukštesnio laiptelio;
pagalbininkas stovi iš vežimėlio priekio, prilaiko ir pakelia jį laikydamas už rėmo priekio; kartoti žingsnis po
žingsnio iš viršaus. Vežimėlio sklendimas - atramą pėdoms nustatykite horizontaliai, suskleiskite atramos
plokštę ir atleiskite prilaikančius diržus. Atlošą lenkite kiek galima labiau į priekį (rekomenduojama išimti
visus priedus, kad suskleisto vežimėlio matmenys būtų mažesni). Ištraukite rankenos lenkimo fiksažą,
pakelkite rankeną, atleiskite kaištį ir lenkite rankeną į priekį link priekinių ratų.

Gamintojo pavadinimas ir adresas
PATRON bohemia, Čekijos Respublika.
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