Autoreiswieg.nl – Gebruiksaanwijzing

Onderdelenlijst

1. Draagbeugel
2. Lipje op de draagbeugel
3. Drukknop op de draagbeugel
4. Buikriem
5. Gordelhaak
6. Bevestiging
7. Autoreiswieg
8. Draaiknop
9. Luchthendel
10. Voetbedekking
11. Kap
12. Rugleuning

Onze Autoreiswiegen
Wij gebruiken Autoreiswiegen van het Spaanse merk Jané. Deze zijn speciaal ontworpen
ter beveiliging van uw kind in de auto, vanaf de geboorte tot een maximum gewicht van
10 kg (Europese norm ECE 44/3 Groep 0).
De nieuwste Autoreiswieg in ons assortiment is de CAPAZO PRO.
Indien mogelijk, kunt u de Autoreiswieg ook gebruiken met een willekeurig chassis van
Jané dat over het juiste bevestigingssysteem beschikt.
Hieronder wordt uitgelegd hoe u de Autoreiswieg moet gebruiken en plaatsen in de auto.
De nummers voor de tekst corresponderen met de nummers van en plaatjes hierboven.
De nummers tussen de haakjes corresponderen met de nummers van de onderdelenlijst.
Standen van de draagbeugel
1.
De draagbeugel (1) van uw Autoreiswieg beschikt over 3 standen:
- A1 Horizontaal
- A2 Kap opgeborgen
- A3 Stand voor in de auto en vervoer van de baby
De bijbehorende kap kan eenvoudig met drukknopen vastgezet of losgemaakt worden.
2.

Om de stand van de draagbeugel te veranderen duwt op het lipje (2) en beweegt u
de draagbeugel (1) tot de gewenste stand bereikt is.

Standen van de rugleuning
4.
De Autoreiswieg beschikt over een verstelbare rugleuning (13), die met de
draaiknop (9) bediend wordt.
LET OP:
Wanneer u de autoreiswieg in de auto gebruikt, dan dient de rugleuning (13) in de
laagste stand te staan (geheel plat).
Plaatsen van de Autoreiswieg in de auto
4.
Plaats de rugleuning (13) in de laagste stand.
1.
Plaats de draagbeugel (1) in de autostand A3.
Om de Autoreiswieg in de auto te kunnen plaatsen dient u op de achterbank tenminste 2
vrije autogordels te hebben. Vervolgens zijn er 3 mogelijkheden, nl.
8.
In het midden, u gebruikt de linker- en de rechtergordel
9.
Bestuurderskant, u gebruikt de linker- en middengordel
10. Bijrijderskant, u gebruikt de rechter- en middengordel
LET OP:
De Autoreiswieg moet te allen tijde dusdanig geplaatst worden dat het hoofdje van uw
baby zo ver mogelijk van de portieren van de auto verwijderd is.
Als u dus kiest voor plaatsing aan de zijkant van de zitting dan dient het hoofdeinde in
het midden van de auto geplaatst te worden.
LET OP:
De draagbeugel dient ivm de veiligheid, in de auto altijd omhoog te staan, in stand A3.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
7.

Maak de twee veiligheidsgordels van de auto, die behoren bij de gekozen plaatsing
van de Autoreiswieg vast in hun vergrendeling in de auto
Maak beide musketonnen (5) aan het hoofd- en voeteinde van de Autoreiswieg
vast.
Maak de musketonnen (5) open om de gordels te kunnen plaatsen (zie afbeelding).
Trek de onderzijden (heupgedeeltes) van de veiligheidsgordels iets naar u toe en
maak daarmee een lus, die u rondom de openklappende delen van de musketonnen
(5) gaan.
Sluit de beide musketonnen en vergrendel ze (5).
Trek de veiligheidsgordels van uw auto aan om het hele veiligheidssysteem aan
beide musketonnen te spannen.
Om het hele systeem weer los te maken, maakt u beide musketonnen weer open.
Leg de baby in de Autoreiswieg. Maak de buikriem (4) zorgvuldig en op maat vast,
rond de heupen en het buikje van de baby. Let op de juiste plaatsing van het
hoofdje.

Algemene veiligheid
Denk eraan om het veiligheidssysteem en het veiligheidstuigje altijd zorgvuldig vast te
maken om uw baby te vervoeren.
Het niet opvolgen van de aanwijzingen voor het correct gebruik van de Autoreiswieg kan
de veiligheid van uw baby in gevaar brengen.
Indien er defecten aan de Autoreiswieg mochten optreden dan is het belangrijk dat deze
alleen door originele onderdelen van Jané vervangen mogen worden.
Zorg ervoor dat bagage of objecten die letsel zouden kunnen veroorzaken bij een
botsing, goed vastzitten of opgeborgen zijn in de auto.
Neem uw baby tijdens het rijden nooit op uw arm of uit de Autoreiswieg. Ook al lijk het
onwaarschijnlijk, de kracht veroorzaakt door een botsing bij slechts 40 km/uur, maakt
het volkomen onmogelijk uw baby goed vast te houden.
Laat uw baby nooit alleen in de auto achter.
Onderhoud
Was de plastic onderdelen met lauw water en zeep en droog deze daarna goed af.
De bekleding kan eraf gehaald worden om te wassen.
Met de hand wassen, niet warmer dan 30ºC, in de lucht laten drogen, in de schaduw.
Langdurig blootstellen aan zonlicht kan de kleurechtheid van de bekleding aantasten.
In geval van een harde botsing, dient u de Autoreiswieg en het veiligheidssysteem altijd
grondig te inspecteren op defecten en deze eventueel te vervangen.
In geval van twijfel of vragen over het gebruik, dient u altijd opnemen met
Autoreiswieg.nl op tel: +31793417791 of +31653727591

