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CARD OF THE GUARANTEE 

 

1. The name : “FANARI” Pram 

2. Number of the norm : PN - EN 1888-1 : 2019-02 

3. Date of the sale - .................................... 

 

 

 

 



KÄYTTÖOHJE 

Kuinka valmistella Fanari-vaunusi käyttöön: 

1. Avaa runko nostamalla lastenvaunun aisaa (1), kunnes se lukittuu turvallisesti 

paikoilleen kahdella automaattisella muovilukolla molemmilta puolilta vaunua (2).  

Tarkista metallinen turvasalpa, joka lukitsee rungon taittoa (7) vastaan aisan alaosasta 

(kytke tarvittaessa käsin). 

2. VAUNUKOPAN JA RATASISTUIMEN KIINNITTÄMINEN RUNKOON 

Asenna vaunukoppa tai ratasisuin runkoon asettamalla metallitangot (9) tai tapit (12) 

kopan tai ratasistuimen sivuilta kokoon taitetun rungon automaattilukkoihin (8). 

Irrota vaunukoppa tai rataistuin vapauttamalla automaattiset lukot (8). 

3. VAUNUKOPAN TAI RATASISTUIMEN KUOMUN ASENTAMINEN 

Asenna kuomu asettamalla kuomun muoviset helat vaunukopan tai ratasistuimen 

sivuille (10), kunnes kuulet lukituksen napsahtavan kiinni. 

Irrota vapauttamalla muoviset kiinnityslaitteet painamalla painiketta. 

4. TURVAKAAREN ASENTAMINEN 

Aseta turvakaaren (13) muoviset liittimet istuimen sivuilla oleviin kiinnityskohtiin, 

kunnes ne lukittuvat turvallisesti paikalleen kuuluvalla napsahduksella. Irrota 

turvakaari vapauttamalla muoviset kiinnityslaitteet painamalla painiketta. 

5. PYÖRIEN ASENTAMINEN JA IRROTAMINEN 

Pyörät asennetaan ja irrotetaan painamalla pyörän keskellä sijaitsevaa painiketta (6). 

Vie pyörä akselille - sokan tulee olla paikallaan. Varmista, että pyörä on oikein ja 

turvallisesti kiinnitetty. 

6. Kytke jarru painamalla jarrujärjestelmän jalkakytkintä pysäköidessäsi vaunut (4) 

jolloin pyörän hammaspyörät lukittuvat.  

 

HUOMIO!! Älä koskaan pysäköi lastenvaunua rinteeseen tai kaltevalle pinnalle mikäli 

lapsi on vaunussa edes jarru kytkettynä. Älä koskaan liikuta vaunua jarrun ollessa 

kytkettynä. 

7. Aisa on säädettävissä halutulle korkeudelle painamalla samanaikaisesti 

vapautuspainikkeita aisan molemmilta puolilta (3)  

 

 

 

8. JALKATUEN SÄÄTÄMINEN 

Säädä muoviset säätönivelet molemmilta puolilta jalkatukea (14) ja samanaikaisesti 

säädä jalkatuki haluttuun asentoon.  

9. ISTUIMEN SELKÄNOJAN SÄÄTÖ 

Vedä selkänojan takapuolelta vapautusvipua (11) ylöspäin ja aseta selkänoja haluttuun 

asentoon. 

10. Kiinnitä valjaiden solki painamalla kummankin valjaan päässä olevat haarukat 

solkeen (kuva 2). kunnes ne lukittuvat paikalleen napsahtaen ja säädä valjaita ( 1). 

11. Taittaaksesi vaunun rungon, irrota makuukoppa tai ratasistuin, vedä automaattisia 

lukituksia (2) aisan molemmilta sivuilta ja nostamalla turvalukitus (7), joka estäää 

automaattisen taittumisen.     

 

 

 

 

 

 

LISÄVARUSTE; 

Turvaistuimen (Universal 0-13 kg E4) asentaminen runkoon: 

1. Asenna adapterit turvaistuimen kiinnittämiseksi lastenvaunun runkoon asettamalla 

metallitapit rungon molemmille puolille itselukittuviin mekanismeihin (8). 

2. Aseta turvaistuin adaptereihin, niin, että se lukittuu paikalleen. 

3. Irrottaaksesi turvaistuin vaunun rungosta paina samanaikaisesti molempia 

turvapainikkeita turvaistuimen sivuilta ja nosta turvaistuin irti adaptereista 

 

 

 

 



 

1. Säädettävä aisa 

2. Automaattinen lukitus 

3. Aisan nivelsäätö 

4. Renkaan lukituspainike 

5. Renkaan lukitusmekanismi 

6. Renkaan vapautus ja asentaminen 

7.  Metallinen turvalukko taittumisen estämiseksi 

8. Ratasistuimen ja vaunukopan lukitusmekanismi 

9. Vaunukopan kiinnitys 

10. Kuomun kiinnitysjärjestelmä 

11. Selkänoja säätöpainike 

12. Ratasistuimen kiinnitystapit 

13. Turvakaaren kiinnityspainike 

14. Nivelsäädettävä jalkatuki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valjaiden kiinnitys ja soljet; 

 

  



TAKUUEHDOT 

1. Valmistaja antaa lastenvaunuille 12 kuukauden takuun ostopäivästä. 

2. Takuukorjaukset suorittaa valmistaja tai valmistajan valtuuttama huolto 

jälleenmyyjän toimittamien tietojen pohjalta. 

3. Takuuaikana havaitut fyysiset viat on korjattava 21 päivän kuluessa siitä, kun 

jälleenmyyjä on toimittanut lastenvaunun huoltoon. 

4. Takuuaikaa pidennetään korjausajankohdalla. Korjausaika lasketaan alkaneeksi siitä 

päivästä, jona tuote toimitetaan korjattavaksi, ja loppuvan korjatun tuotteen 

määrättynä lähettämispäivänä 

5. Takuun myöntäjä päättää lastenvaunun korjaustavan. 

6. Takuu ei kata: 

- tiettyjen osien tavanomaista kulumista 

- vaurioita jotka johtuvat väärästä säilytyksestä 

- asiattomien henkilöiden suorittamista korjauksista 

- termiset ja mekaaniset vauriot 

- verhoilukankaan värin muutos 

- pienten (tarpeettomien) osien menetys 

- kankaan vauriot 

- käyttöohjeen vastainen käyttö 

7. Jos korjauspyyntö on perusteeton, kaikki siihen liittyvät kustannukset kattaa tilaava 

osapuoli 

8. Valmistaja sitoutuu korvaamaan valituksen kohteen uudella tuotteella, mikäli 

kyseessä on korjaamaton tehdasvirhe. 

9. Ostajan tulee tehdä valitukset kirjallisesti ja toimittaa valokopion todisteesta 

ostosta. 

10. Vaunu, josta on tehty valitus, on toimitettava korjattavaksi puhtaassa 

pakkauksessa. 

 

SUOSITUKSET 

1. Vaunu on tarkoitettu yhdelle lapselle syntymästä 12 kuukauteen. 

Ratasistuin on tarkoitettu yhdelle lapselle 6 kk.n iästä 3 vuotiaaksi ja enintään 15 kg 

asti. 

2. Vaunun / rattaiden verhoilu voidaan puhdistaa käsin pehmeällä sienellä/liinalla 

lämpimällä vedessä miedoilla pesuaineilla. 

3. Irrota pyörät ja voitele akselit rasvalla tai öljyllä ennen lastenvaunun käyttöä. 

4. Älä altista vaunua liialliselle auringonvalolle pitkäksi aikaa. 

5. Suojaa lastenvaunu makaavalta vedeltä sadesuojan avulla 

6. Puhdista ja kuivaa pyörät korroosion estämiseksi jokaisen sateessa tai lumessa 

käytön jälkeen 

7. Vaunua ei saa varastoida pakkasessa (esim. Parvekkeilla, autotallissa), 

auringonvalossa, liiassa lämmössä tai sateessa. 

8. Asiakkaan allekirjoituksen puuttuminen takuusta tarkoittaa, että asiakas ei ole 

lukenut ja ymmärtänyt käyttöopasta ja takuuehtoja. 

9. Laukku tulee kantaa olalla. 

10. Käytä aina turvavaljaita. 

 

TÄRKEÄÄ 

Tärkeää! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen vaunun käyttöä ja säilytä se tulevaa 

käyttöä varten. Lapsesi turvallisuus voi olla vaarassa, jos et noudata näitä ohjeita. 

 

Varoitus! Tarkista ennen jokaista käyttöä vaunukopan ja ratasistuimen kunnollinen 

kiinnitys (varmista, että kaikki turvalaitteet ovat olleet lukittu). 

Varoitus! Lapsen jättäminen vaunuun ilman valvontaa voi olla vaarallista. 

Varoitus! Käytä aina turvavaljaita, kun lapsesi osaa istua itse. 

Varoitus! Käytä aina haaravyötä yhdessä lantiovyön kanssa. 

Varoitus! Vaunun heiluttaminen sivuille on kielletty. 

Varoitus! Älä koskaan käytä vaunua jarru lukittuna 

Varoitus! Älä käytä alle 20 mm paksua patjaa. 

Varoitus! Ratasistuin ei sovellu alle 6 kuukauden ikäisille lapsille. 

Varoitus! Mikä tahansa aisaan ripustettu kuorma heikentää vaunun vakautta. 

Varoitus! Jos kuljetat ylimääräisiä kuormia vaunuissasi, älä koskaan ylitä 

enimmäismäärää: Hoitolaukun max. paino 2 kg ja ostoskorin max. paino 3 kg  

Varoitus! Pysäköidessä kytke aina jarru päälle. 

Varoitus! Lastenvaunut tulee pysäköidä vain vakaalle, vaakasuoralle ja kuivalle 

alustalle. 

Varoitus! Pidä muovipakkaukset poissa lapsen ulottuvilta tukehtumisvaaran 

välttämiseksi 

Varoitus! Tämä tuote ei sovellu lenkkeilyyn tai rullaluisteluun. 

Varoitus! Vaunukoppa ei sovi lapsen kantamiseen käsin. 

Varoitus! "Myydyn kulutustuotteen takuu ei sulje pois, rajoita tai keskeytä ostajan 

oikeuksia, jotka johtuvat tuotteen vaatimustenvastaisuudesta" 

 



 

 

KORJAUSMERKINNÄT 

 

  

  

  

 

 

Varoitus ! Varmista ennen tuotteen käyttöä, että vaunujen taittomekanismit on 

lukittu paikoilleen. 

Varoitus ! Vaunut soveltuvat yhden lapsen kuljettamiseen. 

Varoitus ! Asenna vaunuun ainoastaan valmistajan suosittelemia lisäosia. 

Varoitus ! Pidä vaunut poissa lasten ulottuvilta. 

Varoitus ! Älä nosta, kanna tai kuljeta vaunuja alaspäin lapsen kanssa. 

Varoitus ! Tuote on varustettu valjaiden kiinnityspisteillä säädettävän pääntuen 

molemmilta puolilta. 

Varoitus! Kopan asettaminen mille tahansa alustalle voi aiheuttaa vaaran. 

    

 

Ilmoitus 
korjauksesta 

pvm 

Korjauksen 
toteutuspäivä 

pvm 

Takuun 
voimassaoloaikaa 
jatketaan, kunnes; 

Korjaustyyppi, 
allekirjoitus ja 

huolto-osaston 
johtajan leima: 

    


