Informacija prieš pardavimą
Numatytojo naudojimo ir naudojimo aplinkos aprašymas
Daugiafunkcinis vežimėlis neįgaliems vaikams TOM 4 yra skirtas ir trumpam, ir ilgam naudojimuisi. Dalių
dizainas leidžia vartotojui naudotis itin didele specialiųjų priedėlių įvairove. Šitie vežimėliai skirti
naudotojams su įvairiais neįgalumais.

Kita svarbi informacija visoms priemonėms (įspėjimai ir pan.)
Prieš naudodami vežimėlį perskaitykite visą naudojimo instrukciją. Dėl saugumo priežasčių, prieš
pradėdami naudoti vežimėlį, patikrinkite, ar visos blokavimo priemonės (rankenos sulankstymo blokavimo
išjungiklis, atramos apsauginis kaištis ir atramos palenkimo svirtelė) yra tinkamai priveržtos ir užfiksuotos.
Lydintis asmuo turi mokėti valdyti vežimėlį. Prieš iškeliaujant, įsitinkinkite, kad vaikas patogiai įsitaisęs,
rūbai, pledai ir t.t. apkamšyti ir neįsisuks į ratus. Kuomet vežimėlis nejuda arba sėdant ar keliant iš jo,
visuomet naudokitės parkavimo stabdžiais. Niekada neverskite vežimėlio į priekį, kuomet nusikeliate nuo
šaligatvio bortelio. Vežimėliu NEGALIMA naudotis kaip kėdute, kai važiuoja automobiliu ar autobusu
(neturint kitų specialių priedų). Lydintis asmuo turi imtis atsargumo priemonių ugnies atveju (pastatuose
susiraskite išėjimus, kilus gaisrui ir įsitikinkite, kad procedūros suprastos). Neleiskite vaikams žaisti
vežimėliu ar kabintis ant jo. Nenaudokite savo vežimėlio tikslui, kuriam jis neskirtas. Prieš reguliuodami
pasirūpinkite, kad vaikai būtų kuo toliau nuo judančių dalių. Važiuojant būkite susikaupęs, kad
išvengtumėte pavojingų situacijų ar susidūrimų. Atsilošus kėdėje venkite skubių, nevaldomų judesių.
Neleiskite vaikui lipti į vežimėlį ar iš jo be pašalinės pagalbos. Naudokitės pastatymo stabdžiais lipant į
vežimėlį ar iš jo. Neperkraukite vežimėlio papildomais vaikais, prekėmis ar priedais, išskyrus tuos, kuriuos
teikia Patron Bohemia. Įsitikinkite, ar vaikas visada dėvi tinkamai parinktas ir pritvirtintas laikymo
priemonės. Lydintis asmuo turi mokėti jas tinkamai parinkti, pritaikyti, pritvirtinti ir atpalaiduoti. SVARBU:
nestovėkite ant atramos pėdoms; naudojantis vežimėliu ar reguliuojant jį elkitės taip, kad nesužeistumėte
sėdinčio jame, savęs ir aplinkinių; PATRON Bohemia neatsako už gedimus ir sužeidimus, atsiradusius dėl
neteisingo produkto naudojimo ir ydingų manipuliacijų juo.

Valymo būdo ir tinkamų valiklių aprašymas
Kėdės medžiaga. Kėdės medžiagą galima plauti rankomis ar skalbimo mašina (max. 40 °C). Niekada
nevalyti vežimėlio abrazyviniais valikliais, taip pat tais, kurių pagrindas yra amoniakas, spiritas ar balikliai.
Permirkus šlapiame ore, nudžiovinti švelniu skudurėliu ir palikti šiltoje aplinkoje.
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