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Κωδ: ΣΤΕΑΡΓΚ
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ 6 ΡΟΔΕΣ STAIR N GO CART
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Εικόνα Α1
Σκελετός

Κλιπ ασφάλισης

Στήριξη σχάρας
Χειρολαβή
Πάνω μέρος
Κάτω μέρος

Κάτω στήριξη σχάρας

Μεταλλική βέργα
Πείρος στερέωσης

Βέργα στήριξης σχάρας
Βιδωτό καπάκι
Βίδα
Μεταλλική σχάρα

Ρόδες
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(1.1) Πάνω μέρος

(6) Πείροι στερέωσης

(1.2) Κάτω μέρος
(2) Χειρολαβή
(3) Κλιπ ασφάλισης
(4) Ρόδες
(5) Σχάρα
(8) Τσάντα

(8) Τσάντα

(7) Μεταλλική βέργα
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1. Το σετ περιλαμβάνει
- 1 x Καρότσι STAIR ‘N GO
- 1 x Τσάντα καροτσιού STAIR ‘N GO
2. Προειδοποιήσεις
1. Κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλά σας μακριά από τα κινούμενα μέρη.
2. Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το καρότσι είναι σωστά και σταθερά συναρμολογημένο πριν το
χρησιμοποιήσετε.
3. Μην τρέχετε ενώ χρησιμοποιείτε το καρότσι.
4. Μην μεταφέρετε πάνω από 20 κιλά βάρους με το καρότσι. Το μέγιστο όριο βάρους είναι τα 20 κιλά.
5. Πριν χρησιμοποιήσετε το καρότσι, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει φθαρεί ή χαλάσει οποιοδήποτε μέρος του.
6. Ποτέ μην αφήνετε το καρότσι ενώ ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε σκάλες.
7. Όταν κατεβαίνετε σκάλες, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε μπροστά σας άτομα και εμπόδια.
8. Μην ανεβαίνετε και μην κάθεστε πάνω στο καρότσι. Μην αφήνετε παιδιά ή ζώα να ανεβαίνουν ή να
κάθονται πάνω του.
9. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καρότσι για οποιαδήποτε χρήση πέραν αυτής η οποία περιγράφεται σε αυτές τις
οδηγίες χρήσης.

3. Περιεχόμενα
Εικόνα Α.1
4. Οδηγίες συναρμολόγησης
1. Με το καρότσι ξαπλωμένο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, ξεδιπλώστε το πάνω μέρος (1.1), όπως φαίνεται
στην Εικόνα 1.
2. Ξεδιπλώστε το κλιπ ασφάλισης (3) και ασφαλίστε το πάνω στην οριζόντια μπάρα ανάμεσα στο κάτω μέρος
(1.2) και το πάνω μέρος (1.1). Αυτό θα ασφαλίσει το πάνω μέρος (1.1) του καροτσιού (Εικόνα 2).
3. Περάστε τη μεταλλική βέργα (7) μέσα από κάθε τρύπα στο κάτω μέρος του σκελετού, όπως φαίνεται στην
Εικόνα 3. Οι τρύπες της μεταλλικής βέργας (7) θα πρέπει να είναι τοποθετημένες και στις δύο πλευρές του
πλαστικού κομματιού.
4. Εισάγετε δύο πείρους στερέωσης (6) στις μικρές τρύπες που βρίσκονται κατά μήκος της μεταλλικής βέργας
(7) (Εικόνα 4), έτσι ώστε να είναι τοποθετημένοι και στις δύο πλευρές του πλαστικού κομματιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε να μην πιάσετε τα δάχτυλά σας όταν εισάγετε τους πείρους στερέωσης (6) στις τρύπες.
5. Προσαρτήστε τις ρόδες (4) με ασφάλεια, εισάγοντας κάθε άκρη της μεταλλικής βέργας (7) στις τρύπες που
βρίσκονται στην πλευρά των ροδών (4) που βλέπει προς τα μέσα (Εικόνα 5) ενώ πατάτε το κουμπί που
βρίσκεται στο κέντρο της πλευράς τους που βλέπει προς τα έξω. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία με τις
ρόδες (4) στην άλλη πλευρά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να βεβαιωθείτε ότι οι ρόδες (4) είναι προσαρτημένες με ασφάλεια στη μεταλλική βέργα (7),
πιέστε τις μέχρι να ακούσετε ένα μικρό κλικ. Μετά τραβήξτε απαλά τις ρόδες (4) για να βεβαιωθείτε ότι έχουν
προσαρτηθεί σωστά στη μεταλλική βέργα (7).
6. Σηκώστε το καρότσι και τοποθετήστε το σε όρθια θέση με τις ρόδες (4) του να ακουμπάνε στο πάτωμα. Μην
το αφήσετε. Σπρώξτε απαλά την κάτω στήριξη σχάρας προς τα πάνω ώστε να ξεδιπλώσετε τη σχάρα (5)
(Εικόνα 6).
7. Για να προσαρτήσετε την τσάντα (8), πρώτα τοποθετήστε τη βάση της τσάντας στο εσωτερικό και μετά
προσαρτήστε την τσάντα σπρώχνοντας τον ιμάντα μέσα από το κέντρο της χειρολαβής (2) και ασφαλίζοντάς
τον με το συνδετικό (Εικόνα 7).

5. Οδηγίες για τη χρήση της τσάντας και τη συντήρησή της
1. Οδηγίες χρήσης:
- Τοποθετήστε τα αντικείμενα μέσα στην τσάντα.
- Για να κλείσετε την τσάντα, πιέστε το κουμπί ασφάλισης που βρίσκεται στο κορδόνι της τσάντας και
τραβήξτε σφιχτά το κορδόνι.
- Για να ανοίξετε την τσάντα, κάντε την παραπάνω διαδικασία ανάποδα.
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2. Οδηγίες συντήρησης:
Μην πλένετε την τσάντα στο πλυντήριο.
Για να την καθαρίσετε, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα νωπό πανί.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.
6. Οδηγίες για την χρήση του καροτσιού
Απλά τραβήξτε το καρότσι πίσω σας και αφήστε τον καινοτόμο σχεδιασμό του με έξι ρόδες να κάνει τα
υπόλοιπα!
Όταν ανεβαίνετε σκάλες, οι έξι ρόδες του καροτσιού περιστρέφονται ώστε ένα νέο ζευγάρι ρόδες να
ανεβαίνουν στο επόμενο σκαλοπάτι.
Αυτή η διαδικασία μειώνει την προσπάθεια που χρειάζεται για να ανέβει και να κατέβει σκάλες.
7. Πώς να αποθηκεύσετε το καρότσι
Για να διπλώσετε το καρότσι, πρώτα αφαιρέστε την τσάντα βγάζοντας τον ιμάντα από τη χειρολαβή,
μετά ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Ελευθερώστε το κλιπ ασφάλισης (3) από την οριζόντια μπάρα και διπλώστε το πάνω μέρος (1.1) του
καροτσιού (Εικόνα Α).
2. Σπρώξτε απαλά την κάτω στήριξη σχάρας προς τα επάνω ώστε να διπλώσετε την σχάρα (5) (Εικόνα
Β). Το καρότσι τώρα είναι έτοιμο για αποθήκευση.
3. Αν θέλετε να βγάλετε τις ρόδες (4) για να κάνετε πιο μικρό στην αποθήκευση το καρότσι, κρατήστε το
σταθερά και πατήστε το κουμπί στο κέντρο των ροδών (4) που βλέπει προς τα έξω (Εικόνα C).
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και για τις ρόδες (4) στην άλλη πλευρά.
Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250
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