Instrukcja użytkowania
pionizatora dla dzieci i młodzieży Rabbit

1. Rabbit gotowy do użytku
Rabbit jest dostarczany rozłożony, aby zajmował jak najmniej miejsca
podczas transportu.
Aby złożyć pionizator należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją:
- wyjąć pionizator w kartonu
- sprawdzić, czy wszystkie koła toczą się swobodnie
- sprawdzić, czy hamulce działają poprawnie. Aby wyregulować hamulce,
należy przeczytać dalsze strony instrukcji użytkowania.

Hamulce ręczne po obu stronach ramy centralnej muszą zostać
zdemontowane, aby można było zamontować inne akcesoria, kroki:
- poluzować śrubę (A) kluczem imbusowym.
- przesunąć hamulce ręczne do góry i zdemontować z ramy centralnej
- zamontować potrzebne akcesoria i ponownie zamontować hamulce.
Dokręcić śrubę kluczem.

W tym momencie Rabbit jest gotowy do użytku i montażu dodatkowych
akcesoriów.

2. Ustawianie ramy centralnej pod kątem
Kąt ramy centralnej Rabbita można regulować z użytkownikiem lub bez.
- zwolnić szpilkę zabezpieczającą (B) i przekręcić uchwyt (A), aby ustawić
żądany kąt.
- ponownie dokręcić szpilkę, aby zablokować ustawiony kąt

3. Hamulce
Hamulce są zamontowane na pionizatorze po obu stronach ramy. Aby
aktywować hamulec należy podciągnąć uchwyt hamulca (A).
Hamulce są używane podczas transportu lub kiedy dziecko w nim stoi,
podczas zabawy (np. z zamontowaną miską).
Hamulce mogą być wyregulowane, aby hamować silniej lub słabiej.
Przekręcić zacisk kabla (B) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aby osłabić siłę hamowania, lub w kierunku przeciwnym, aby ją
wzmocnić. Dokręcić nakrętkę (C), aby utrzymać siłę w tej pozycji.

Polecamy, aby nie blokować kół, jeżeli pionizator nie jest użytkowany przez
dłuższy czas.

4. Regulacja wysokości dużych kół jezdnych

Wysokość kół jezdnych może być dopasowana, aby pasowała do żądanej
pozycji od podłoża na małych kółkach. Rabbit dostarczany jest z wysokością
do podłoża maks. 1 cm na małych kółkach.
Aby wyregulować wysokość kół jezdnych należy:
- zdemontować koła jezdne
- zdemontować hamulce (A) używając klucza imbusowego 3 mm i 8 mm
- zdemontować zawieszenie koła (B) używając klucza 17 i 24 mm
- zamontować małą nakładkę (C) w żądanej pozycji. Zamontować śruby i
nakrętki jak pokazano na rysunku i dokręcić kluczem. Dokręcić nakrętkę
zamykającą (D) kluczem.

Uwaga: Należy upewnić się, że mała nakładka (C) znajduje się na tej samej
wysokości po obu stronach ramy, dodatkowo małe nacięcia na niej musza
też być po obu stronach albo na dole albo u góry.
- zamontować hamulce (E) w otworach w płycie w zależności od tego gdzie
zamontowane jest zawieszenie koła. Używając klucza zamontować hamulce,
dokręcając śruby, podkładki i nakrętki jak pokazano na rysunku.
Uwaga: Należy uważać, aby wysokość od podłoża na małych kółkach nie
przekroczyła 15 mm.

5. Montaż i regulacja płyty podnóżka (opcja)
Aby poprawnie zamontować płytę podnóżka należy:
(zalecamy, aby zdemontować kwadratowe płyty z płyty podnóżka przed
montażem)
Wskazówka:
Generalnie zaleca się montowanie wszystkich akcesoriów od „góry” ramy,
czyli niżej położone akcesoria winny być zamontowane jako pierwsze.
- kwadratowe płyty (A) z płyty podnóżka są zamontowane w rowkach na
ramie centralnej, należy je wsunąć do końca rowka.
- zamontować płytę podnóżka używając załączonego bolca (B) i klucza

Przekręcić gałkę (C), aby wyregulować płytę podnóżka.
Poluzować bolce (B) po obu stronach ramy centralnej i wyregulować
wysokość płyty podnóżka. Dokręcić bolce w żądanej pozycji.

6. Montaż i regulacja podnóżków dzielonych (opcja)
Aby zamontować podnóżki dzielone należy:
(podnóżki dzielone są montowane oddzielnie i mogą być regulowane
indywidualnie)
- kwadratowe płyty montowane na podnóżkach, powinny być zamontowane
w rowkach na ramie centralnej, tak jak przy płycie podnóżka.
- wyregulować wysokość i dokręcić śrubę (A) używając klucza.

Wskazówka:
Generalnie zaleca się montowanie wszystkich akcesoriów od „góry” ramy,
czyli niżej położone akcesoria winny być zamontowane jako pierwsze.
Poluzować śruby (B), aby wyregulować wysokość i kąt podnóżków
dzielonych. Wyregulować płyty podnóżków na boki (C) i głębokość (D).
Poluzować śruby (E), aby wyregulować kąt płyty podnóżka. Dokręcić
dobrze śruby (D) i (E) w zalecanym kierunku: 1, 2, 3.

7. Kołpaki (opcja)
Aby zamontować kołpaki na kołach należy:
1) Przyłożyć kołpak do koła.
2) Zamontować załączony klips przez otwory w kołpakach i zatrzasnąć na
miejscu.
8. Montaż sandałów zawieszanych / pelot piętowych (opcja)
Aby poprawnie zamontować sandały zawieszane / peloty piętowe należy:
- umieścić załączony bolec (A) w rowku od góry płyty podnóżka/peloty
piętowej i dokręcić nakrętkę (B).
- sandał zawieszany/ pelota piętowa może być wyregulowany do przodu lub
do tyłu w zależności od żądanego położenia (C). Dokręcić śrubę poniżej
płyty podnóżka w żądanej pozycji.

9. Peloty kolanowe (opcja)
Aby poprawnie zamontować peloty kolanowe należy:
(peloty kolanowe są montowane osobno i również indywidualnie można je
regulować)
- kwadratowe płytki na pelotach kolanowych montuje się w rowku na ramie
centralnej
- wyregulować pelotę kolanową do żądanej wysokości i dokręcić (A),
używając klucza imbusowego.

Uwaga: Upewnić się, że mocowanie (B) jest w pozycji pionowej, w
momencie montażu peloty kolanowej (nie dot. rozm. 1)
- poluzować śrubę (C) i wyregulować kąt peloty stóp. Dokręcić w żądanej
pozycji.
- poluzować śrubę (D) i wyregulować peloty kolanowe na boki.

10. Peloty kolanowe zawieszane (opcja)

Aby poprawnie zamontować peloty kolanowe zawieszane należy
(peloty kolanowe są montowane osobno i również indywidualnie można je
regulować)
- kwadratowe płytki na pelotach kolanowych montuje się w rowku na ramie
centralnej
- wyregulować pelotę kolanową do żądanej wysokości i dokręcić (A),
używając klucza imbusowego.

Uwaga: Upewnić się, że mocowanie (B) jest w pozycji pionowej, w
momencie montażu peloty kolanowej (nie dot. rozm. 1)

- poluzować śrubę (C) i wyregulować kąt peloty stóp. Dokręcić w żądanej
pozycji.
- poluzować śrubę (D), aby ustawić kąt podpory dokoła kolana za pomocą
klucza.
- poluzować śrubę (E), aby wyregulować peloty kolanowe na boki

11.Dodatkowa poduszka (opcja)
Rozsunąć poduszki na pelocie piersiowej lub pelocie biodrowej poluzowując
nakrętki (A), aby zrobić miejsce dla dodatkowej poduszki.
Umieścić dodatkową poduszkę w środku pomiędzy poduszkami i dokręcić
nakrętki (A) i (B).

Uwaga: Można zamontować na pelotach biodrowych i piersiowych rozm. 2
i 3.
12.Peloty biodrowe, tylne (opcja)
Aby poprawnie zamontować peloty biodrowe należy:
- zamontować dwie kwadratowe płytki po obu stronach ramy centralnej.
- zamontować nakrętki (A) w górnych kwadratowych płytkach i dokręcić w
żądanej wysokości używając załączonego klucza imbusowego.
Uwaga: zwrócić uwagę, aby wysokość górnej płytki po obu stronach ramy
centralnej była taka sama.

- zamontować mocowanie peloty biodrowej na górnych nakrętkach.
- zamontować nakrętki (B) w dolnych kwadratowych płytkach. Przesunąć
nakrętki i płytki do góry, aż dopasują się do mocowania peloty biodrowej.
Dokręcić dobrze wszystkie nakrętki używając załączonego klucza
imbusowego.
- dokręcić nakrętkę (C)

- poluzować uchwyt (D) i (E), aby wyregulować peloty biodrowe na
głębokość. Dokręcić uchwyty w żądanej pozycji. „Zamknąć” uchwyt (D)
upewniając się, że szpilka zabezpieczająca (F) jest zwolniona.
- poluzować uchwyt (G), aby wyregulować peloty biodrowe na wysokość.
Używając załączonego klucza 6 mm, poluzować nakrętki (H) i wyregulować
peloty indywidualnie na wysokość i szerokość (niemożliwe dla rozm. 1)

Uwaga: Przed użytkowaniem upewnić się, że nakrętka (C) jest dokręcona.

13.Peloty biodrowe, przednie (opcja)
Aby poprawnie zamontować peloty biodrowe należy:
- zamontować dwie kwadratowe płytki w rowkach po obu stronach ramy
centralnej.
- zamontować nakrętki (A) w górnych płytkach i lekko dokręcić. Nie
dokręcać całkowicie, do momentu, aż wszystkie cztery nakrętki zostaną
poprawnie umieszczone.
- zamontować nakrętki (B) w dolnych płytkach. Przesunąć nakrętki (A) +
(B) i płytki do góry, aż dopasują się do mocowania peloty biodrowej.
Dokręcić dobrze wszystkie 4 nakrętki używając załączonego klucza
imbusowego.

- poluzować nakrętki (C) i wyregulować peloty biodrowe na głębokość.
Dokręcić nakrętki w żądanej pozycji.

14.Peloty biodrowe, rotacyjne (opcja)
Aby poprawnie zamontować peloty biodrowe, należy:
- zdemontować dwa mocowania (A) z pelot biodrowych rotacyjnych
- zamontować mocowania po obu stronach ramy centralnej. Dokręcić śruby
(B) w żądanej pozycji. Możliwość regulacji rotacji jest dostępna przed
całkowitym dokręceniem śrub.
- zamontować peloty biodrowe na mocowaniach (C).
Dokręcić pod żądanym kątem.

- poluzować śruby (D), aby wyregulować peloty biodrowe na boki i na
wysokość. Dokręcić wszystkie śruby żądanej pozycji.

15.Zagłówek (opcja)
Aby poprawnie zamontować zagłówek należy:
Uwaga: Aby móc zamontować zagłówek, muszą być zamontowane peloty
biodrowe tylne albo pelota oparcia.
- zamontować rurkę zagłówka na mocowaniu peloty oparcia lub peloty
biodrowej tylnej i dokręcić załączonym kluczem (A).
- poluzować uchwyt (B), aby wyregulować kąt ustawienia zagłówka.
- poluzować uchwyt (C), aby wyregulować wysokość zagłówka.

- używając załączonego klucza poluzować śruby (D) i wyregulować
zagłówek. Poluzować śrubę (E), aby ustawić kąt zagłówka. Poluzować śrubę
(F), aby wyregulować zagłówek na boki.

16.Stolik i pudełko do zabawy (opcja)
Aby poprawnie zamontować stolik / pudełko do zabawy należy:
- poluzować uchwyt (A) i zdemontować pelotę piersiową
- zamontować stolik na rurce peloty piersiowej i dokręcić na żądanej
wysokości załączonym kluczem (B)
- umieścić rurkę peloty piersiowej na ramie centralnej i dokręcić uchwyt (A)
- poluzować uchwyt (C), aby ustawić kąt stolika / pudełka do zabawy.
Dokręcić w żądanej pozycji.
- używając klucza wyregulować głębokość stolika / pudełka do zabawy.

17.Wydłużenie ramy centralnej, 8 cm (opcja)
Aby zamontować wydłużenie ramy centralnej należy:
- aby zmontować razem część wydłużającą i ramę centralną, należy
wcześniej zdemontować plastikowe zatyczki (używając klucza).
- akcesoria można teraz zamontować na obu częściach: ramie centralnej i
części przedłużonej.
Zamontować rurkę peloty piersiowej od góry do dołu przez część wydłużoną
i ramę centralną. Dokręcić uchwyty (A).

18.Pelota piersiowa (opcja)
Zaleca się, aby montować pelotę piersiową jako ostatnie z akcesoriów.
Montaż zgodnie z poniższymi wskazówkami:
- zamontować część górną (A) na górze ramy centralnej i dokręcić
załączonym kluczem 5 mm
- zamontować pelotę piersiową w otworze w ramie centralnej i dokręcić
uchwyt (B).
- poluzować śruby (C) i wyregulować pelotę piersiową na boki i na
wysokość. Dokręcić wszystkie śruby w żądanej pozycji.

Uwaga: max. wysokość (D)
Rurka peloty piersiowej nie może być wysunięta wyżej niż wskaźnik
„MAX” zaznaczony na rurce, nie może być wyżej niż górna część ramy
centralnej

19.Pelota brzuszna (opcja)
Aby poprawnie zamontować pelotę brzuszną należy:
- zamontować dwie kwadratowe płytki w rowkach po obu stronach ramy
centralnej.
- zamontować nakrętki (A) w górnych płytkach i lekko dokręcić. Nie
dokręcać całkowicie, zanim wszystkie 4 nakrętki nie będą prawidłowo
umieszczone.

- zamontować nakrętki (B) w dolnych płytkach, przesunąć nakrętki (A) + (B)
i płytki do góry, aż będą pasowały do mocowania peloty brzusznej.
Następnie dobrze dokręcić wszystkie nakrętki kluczem 6mm.
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