
®INSTRUKCJA śpiworka Voksi  Explorer
®Gratulujemy zakupu śpiworka Voksi  Explorer. 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ NA WYPADEK PRZYSZŁEGO STOSOWANIA. ZAPOZNAJ 
SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED UŻYTKOWANIEM. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ ZE WZGLĘDU NA WAŻNE 
INFORMACJE. Aktualna wersja instrukcji obsługi jest zawsze dostępna na stronie www.voksi.com  lub 
www.marko-baby.pl  W razie wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia strony.

1.0    DOPASOWYWANIE UPRZĘŻY WEWNĘTRZNEJ
1.1 Przeprowadź pasy ramienne i biodrowe przez tylne otwory z każdej strony i połóż pasy ramienne 
      w dwóch rozcięciach w górnej, tylnej części.
1.2 Upewnij się, że pas biodrowy leży na dolnej, tylnej części otworów podczas zapinania rzepów.
1.3 Poprowadź klamrę uprzęży przez nacięty otwór na klamrę uprzęży.

®2.0 CZYSZCZENIE VOKSI  EXPLORER
Zobacz etykietę dotyczącą prania i pielęgnacji Voksi® Explorer.

®3.0 PRZECHOWYWANIE VOKSI  EXPLORER
3.1 Przechowuj Voksi® Explorer w oryginalnym opakowaniu, gdy nie jest używany, 
      lub w torbie papierowej. Puch nigdy nie może być przechowywany w plastiku, 
      istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji, co spowodowałoby zapadnięcie się puchu.
3.2 Nie trzymaj Voksi® Explorer zwiniętego przez dłuższy okres czasu, niektóre z elastyczności 
      i objętości śpiworka mogą zniknąć.

4.0 OSTRZEŻENIE!
4.1 Zawsze zwracaj uwagę na pogodę oraz temperaturę i upewnij się, że dziecko jest odpowiednio ubrane, podczas korzystania 
ze śpiworka Voksi® Explorer.
4.2 Zawsze chowaj sznurek kaptura do schowka, aby uniknąć ryzko zadławienia się nim lub połknięcia przez dziecko.
4.3 Przed praniem śpiworka uważnie przeczytaj instrukcję, znajdującą się na metce wewnątrz.
4.4 Zachowaj szczególną ostrożność, podczas używania śpiworka, w pobliżu otwartego ognia lub innego źródła ciepła, takiego 
jak kuchenka czy grzejnik. 
4.5 Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. 
4.6 Śpiworek Voksi® Explorer NIE może być używany jako nosidełko.
4.7 Staraj się systematycznie sprawdzać, czy któraś z części śpiworka, nie uległa uszkodzeniu lub poluzowaniu i w razie   
      potrzeby ją wymień.
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