
Οδηγίες τοποθέτησης του 
ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 
στο RockaRoo®
Για το μοντέλο αριθμός: 4M-012-01

Τα μωρά που μπουσουλάνε μπορούν να παγιδευτούν στους 
ιμάντες που κρέμονται κάτω από το κάθισμα όταν δεν 
χρησιμοποιείται, προκαλώντας κίνδυνο για το παιδί

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
Για την αποτροπή αυτού του κινδύνου, πρέπει να 
εγκαθίσταται πάντα το Σετ Στερέωσης Ιμάντα.

ΤΜΗΜΑΤΑ του ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ
Τα χρώματα του Σετ Στερέωσης Ιμάντα μπορεί να διαφέρουν

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ROCKAROO

D. Κεντρικό άνοιγμα στερέωσης στον ιμάντα του RockaRoo

C.
Ανοίγματα στερέωσης στον 

ιμάντα του RockaRoo

C.
Ανοίγματα στερέωσης στον 

ιμάντα του RockaRoo

B.
Αυτοκόλλητο τμήμα velcro 
για εισαγωγή στο κάθισμα 

του Rockaroo

A.
Ετικέτα με QR code 
και σύνδεσμος για το 
Video τοποθέτησης

E. Κεντρικός άξονας

F. Ιμάντες συγκράτησης
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Τοποθετήστε το ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΙΜΑΝΤΑ στον ιμάντα 
συγκράτησης (F), έτσι ώστε το 
κεντρικό άνοιγμα (D) να 
συμπίπτει με το "V" των ιμάντων.
Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα 
προειδοποιήσεων (A) βρίσκεται 
προς τα πάνω

STEP 1

STEP 2

STEP 3

Τραβήξτε προς τα πίσω και τους 
δύο ιμάντες συγκράτησης (F) από 
τα ανοίγματα του καθίσματος του 
Rockaroo, έτσι ώστε να 
αφαιρέσετε τον ιμάντα 
συγκράτησης από το κάθισμα

Σημειώστε τη θέση "Y" των 
ιμάντων συγκράτησης (F).

Οι ιμάντες συγκράτησης (F) πρέπει να 
σφίγγουν καλά στο ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΙΜΑΝΤΑ (C)

Πιάστε έναν ιμάντα συγκράτησης (F) από το 
κεντρικό άνοιγμα του ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 
(D) και περάστε τον από τα 3 ανοίγματα 
στερέωσης (C1, C2, C3) με κατεύθυνση προς το 
αυτοκόλλητο τμήμα (B). Επαναλάβετε τη 
διαδικασία με τον δεύτερο ιμάντα συγκράτησης 
στην άλλη πλευρά.

Η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί και στις 
δύο πλευρές του ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 
Οι ιμάντες συγκράτησης (F) πρέπει να είναι 
ΠΑΝΤΑ σωστά στερεωμένοι στο ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΙΜΑΝΤΑ 
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STEP 4

STEP 5

STEP 6

Συνδέστε μεταξύ τους τα δύο 
αυτοκόλλητα τμήματα του ΣΕΤ 
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ (B). Τα 
αυτοκόλλητα τμήματα πρέπει να είναι 
καλά σφιγμένα στο κάθισμα του 
Rockaroo
Το ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ πρέπει να 
είναι ΠΑΝΤΑ στερεωμένο στο κάθισμα 
του Rockaroo με τα δύο αυτοκόλλητα 
τμήματα

Περάστε πάλι τους ιμάντες 
συγκράτησης του RockaRoo (F) 
από τα ανοίγματα του καθίσματος 
του RockaRoo και τραβήξτε τους 
προς το εμπρός μέρος του 
καθίσματος

Περάστε τα δύο αυτοκόλλητα 
μέρη (B) του ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
ΙΜΑΝΤΑ από τα ανοίγματα του 
καθίσματος RockaRoo. Στη 
συνέχεια, τραβήξτε από το εμπρός 
μέρος του καθίσματος

STEP 7

B

Αν ο ιμάντας τοποθετηθεί σωστά, δεν πρέπει να 
υπάρχουν χαλαρά σημεία μεταξύ του ιμάντα 
συγκράτησης RockaRoo (F), του πίσω μέρους του 
καθίσματος RockaRoo και του κεντρικού άξονα (E)

ΔΟΚΙΜΗ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Τραβήξτε ελαφρά 
τους ιμάντες συγκράτησης του RockaRoo (F) από το 
πίσω μέρος του καθίσματος (μεταξύ καθίσματος και 
κεντρικού άξονα (E). Αν το ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 
είναι σωστά τοποθετημένο, οι ιμάντες συγκράτησης 
του RockaRoo δεν πρέπει να περνούν από την 
πλάτη του καθίσματος

B B

B

F

F

E

RockaRoo 3 of 4

4013006-1



Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο με τις 
προειδοποιήσεις στον κεντρικό άξονα 
(E) του RockaRoo

STEP 8

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

QUESTIONS?

ΚΑΘΙΣΜΑ ROCKAROO:

ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ:

Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα τμήματα του ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ από το εμπρός μέρος του καθίσματος 
Rockaroo. Τραβήξτε πίσω τους ιμάντες συγκράτησης του Rockaroo από το άνοιγμα του καθίσματος 
Rockaroo 
Μην αφαιρείτε το ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ για να πλύνετε το ύφασμα του καθίσματος. Αφαιρέστε το 
ύφασμα του καθίσματος ανοίγοντας το φερμουάρ (x2). Τηρείτε τις οδηγίες πλυσίματος

Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα τμήματα του ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ από το εμπρός μέρος του καθίσματος 
Rockaroo. 
Τραβήξτε πίσω τους ιμάντες συγκράτησης του Rockaroo από το άνοιγμα του καθίσματος Rockaroo 
Μην αφαιρείτε το ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 
Μετά την αφαίρεση, βυθίστε τους ιμάντες που κρέμονται από τον κεντρικό άξονα σε νερό με 
απορρυπαντικό. Συνιστάται το πλύσιμο στον νιπτήρα 
Μην βυθίζετε τον κεντρικό άξονα στο νερό. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε με νερό τον ιμάντα 
συγκράτησης και αφήστε τον να στεγνώσει πριν τον τοποθετήσετε στη θέση του.

Contact support@4moms.com
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