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Köszönjük, hogy a Thule Sapling gyermekhordozót választo�a. 
Kérjük figyelmessen olvassa el az útmutatót mielö� használná a termé-
künket. Ha más nyelven kíván tájekoztatást kapni, látogassa meg 
oldalunkat a www.thule.com- on.. 
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FIGYELMEZTETÉS

Esés és fulladás veszély.

A biztonságos hordozó használatához a gyermeknek képesnek kell lennie

arra, hogy önnállóan tudjon ülni és a testsúlya meghaladja a 7.3kg-ot. 

 

Ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét a hordozóban.

Ne tegye a hordozót pultra, asztalra vagy egyéb kiemelt felületre..

Amikor a hordozóban ül, a gyermek magasabb lehet a felnő�ől ezért vegye  
figyelembe az olyan veszélyeket mint pl. az ágak, ajtókeretek, stb.

Minden használat elö� ellenőrizze le az összes csatot, pántot és a beállítások 
is az utasításoknak megfelelőek legyenek.

A gyermek kiesése vagy kicsúszása okozta sérülések elkerülése érdekében minden 
esetben használja a gyermek megtartásos rendszert és minden használat elö�  
ellenőrizze, hogy a hordozó az utasításoknak megfelelően van beállítva és rögzítve. 

A hordozó használatakor a felnő�nek �sztában kell lennie a következőkkel:

- Eg yensúly problémákat okozhat a gyermek és a felnő� mozgása egyaránt.  

- Le gyen nagyon óvatos amikor le- vagy előre szeretne hajolni illetve a hirtelen
mozdulatoknál.

- A  hordozó alkalmas a szabadidős tevékenységekre de a sportolásra viszont 
nem ajánlo�.

-  -   Óvatossan húzzuk fel illetve vegyük le a hordozót.

Az összes csatnál ügyeljünk arra, hogy ka�anásig illesszük őket, majd húzzuk meg
a csatokat, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy biztonságosan összekapcsolódtak.

Maximális terhelés: 22 kg (a gyermek és a felszerelés tartalmának együ�es súlya).

A gyermek a hordozóban elfáradhat ezért ajánlatos gyakrabban szünetet tartani.  

Legyen tudatában annak, hogy gyermeke a hordozóban jobban érezhe� az
időjárás hatásait mint Ön.

Ügyelyen arra, hogy ne okozzon sérülést a gyermek lában amikor a hordozó  
a padló közelében vagy azon van.

Kiegészítő vagy helye�esítő alkatrészeket kizárólag a Thule kereskedőitől vásároljon.
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AZ ELSŐ LÉPÉSEK

ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGOS ÖSSZESZERELÉSHEZ
A Thule gyermekhordozót összeszerelt állapotban kapja. Mielő� belehelyezné a gyermeket 

a hordozóba mindig nyissa ki teljesen azaz ka�anásig a lábtartót, hogy az lezáruljon a helyén.

Szállítási okokból, az oldalszárnyak be vannak hajtva a hordozó belsejébe.

Használat elő� húzza meg az oldalsó kompressziós pántokat a hátsó szárnyakon.

FIGYELMEZTETÉS
Mindig bizonyosodjon meg arról, 
hogy a lábtartó teljesen ki
van nyitva mielő� a padlóra 
helyezné a hordozót. 

45°

KARBANTARTÁS
Rendszeresen vizsgálja át a gyermekhordozót, hogy van-e rajta sérülés vagy kopás nyoma.  

Ha javításra kerülne sor vagy kérdéses lenne, forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy látogasson el  

honlapunkra további ügyfélszolgála� tájékoztatásért: www.thule.com

KARBANTARTÁSI JAVASLATOK
• 

• 

• 

Száraz helyen tárolja távol a közvetlen napfénytől. 

• Mossa meg a hordozót ha sárral, homokkal esetleg sóval érintkezik.

• Minden túra után távolítsa el a levehető részeket.

Tárolja szárazon a hordozót, hogy megelőzze a penész vagy baktériumok szaporodását 

A gyermekhordozót és a cserélhető elemeket mossa kézzel, enyhe �sz�tószerrel meleg vízben.   

Felakasztva szárítsa. Soha ne használjon durva �sz�tó- és oldószereket. 
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HOGYAN ILLESSZE A FELNŐTTHÖZ
A Thule gyermekhordozónak több állítható része van,  

hogy meg tudjon felelni különböző testalkatoknak.

A

TORZÓ BEÁLLÍTÁSA

A gyermekhordozó 15 cm-es állítható há�allal

rendelkezik, mely 38-56 cm-es torzóknak 

felel meg.   

Így állítsa be:

A. Nyomjuk le a két szürke gombot,

mely a vízszintes vállrúd alján a

vállpánt ala� található.

B. Tartsa lenyomva és húzza a rúdat

fel vagy le a kiválaszto� bejelölt helyig.

Ellenőrizze, hogy a vállrúd lezárult

mielő� használná a terméket. 

Megfelelő beállítás                - amikor a csípőpánt

közvetlenül a csípőcsontján fekszik, és a 

vállpántok a nyaka melle� helyezkednek el. 

ÁLLÍTHATÓ CSÍPŐPÁNT 

A csípőpánt állítható hossza 7,5 cm 

mindkét oldalon.

Így állítsa be:

A. Nyissa fel a tépőzárat és húzza át a

pántot annak zsebén és bélésén át,

majd húzza vagy lazítsa meg az övet

szükség szerint. 

A beállítás után zárja vissza a tépőzárat. 

Megfelelő beállítás               - bizonyosodjon meg róla,  

hogy a bélés teljesen körbefogja a csípőcsontját.

A
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HOGYAN ÁLLÍTSUK BE  
A BIZTONSÁGI ÖVET

A GYERMEK MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A. Oldja ki a há�ámla mögö� tépőzárat.  

 

B. Keresse meg a nagy oldalcsatot

és nyomja meg azt. 

C. Húzza felfelé az oldalcsatot és ezáltal  

a szövetet, hogy megemelje az ülést. 

Ha alacsonyabbra szeretné beállítani,  

akkor fogja meg a a csat tetejét, 

húzza a gyermekhordozó mögé és 

nyomja a gyermekülést lefelé.

D. Majd rögzítse a tépőzárral a há�ámlát.

Megfelelő beállítás  - A gyermek álla egyszintben

kell, hogy legyen a há�ámla tetejével.

A GYERMEK VÁLLPÁNTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A. Ha megszeretné lazítani, a gyermek

fejtámlája mögö� csatot használja.  

Ezzel a csa�al állíthatja be a vállpántok

kívánt helyzetét.

B. Majd csatlakoztassa a vállpántok

végein található kétoldali csatrészt

az üléshez. Okvetlen  állítsa be a vállpánt

hosszát annak érdekében, hogy  

gyermekét biztonságban tudhassa.

Megfelelő beállítás                  - A vállpántnak szorosnak

kell lennie de ugyanakkor kényelmesnek

gyermeke számára.

A

B

A

B
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A LÁBHURKOK BEÁLLÍTÁSA

A. Állítsa be az oldalcsatokat a

gyermekhordozó mindkét oldalán és

szorítsa le a hálós szövetet. 

Megfelelő beállítás                 - A lábhurkok szorosak

kell, hogy legyenek de ugyanakkor kényelmes

a gyermek számára.

A

AZ OLDALSZÁRNYAK RÖGZíTÉSE

A. Csatolja össze az oldalsó csatokat

a gyermekhordozón és szorítsa le

az oldalszárnyakat mindkét oldalon. 

Megfelelő beállítás - Az oldalszárnyakat

be kell hajtani, hogy mindkét oldalon á�edje

egymást és ezáltal a gyermek kényelmessen

ülhessen az ülésében.

A

FOLYADÉK TÁROLÓ 

A. Oldja ki a há�ámla mögö� tépőzárat. 

B. Keresse meg a nagy csatot és oldja ki.

C. Majd csúsztassa a folyadéktartót a

tárolóba, és csatolja vissza a csatot

és a tépőzárat.

D. Végül vezesse el a tömlőt a gyermek-

hordozó tetején keresztül egészen le a

felnő� vállpántjáig. 

FIGYELMEZTETÉS
Csak olyankor probálja amikor
gyermeke nincs a hordozóban.
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NAPVÉDŐ HASZNÁLATA

A. A fejtámla mögül húzza elő a napvédőt

majd igazítsa meg úgy, hogy a tépőzárak

a napvédőn és a gyermekhordozó hátsó

részén megegyezzenek.

B. Helyezze a napvédő lábait az előláto�

résekbe.

C. Majd rögzítse a napvédőt a kampókkal

a há�ámlához.

B

C

A NAPVÉDŐ ELRAKÁSA

A. Húzza ki a napvédő lábait a hordozóból.

B. 

C. Csukja össze a napvédőt a lábak összehajtásával.

D. Majd csúsztassa a napvédőt rekeszébe a fejtámla mögé.

A B

A

A. 

B. Nyissa fel a tépőzárat a fejtámla és a napvédő rekesze közö�.

C. 

D. 

A

LÁBTARTÓ NYELV

A. A lábtartó nyelv  lehajtása arra szolgál, 

hogy rálépve rögzítsük a hordozót amikor 

a gyermeket vesszük ki belőle.

A
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