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UWAGA

1.  Niniejszy fotelik samochodowy jest systemem przytrzymującym ogólnego prze-
znaczenia. Spełnia wymogi bezpieczeństwa ECE R44. Jako system przytrzymują-
cy, fotelik pasuje do większości siedzeń samochodowych.

2.  Jeżeli producent pojazdu określi w instrukcji użytkownika, że siedzenia pasują 
do „standardowego” systemu przytrzymującego dziecko w tej grupie wiekowej, 
dopasowanie fotelika będzie łatwiejsze.

3. Fotelik może być umieszczony wyłącznie w pojazdach wyposażonych w 3-punk-
towe pasy automatyczne, które zostały zatwierdzony zgodnie z regulaminem 
EKG ONZ Nr 16 .

4. W przypadku pytań bądź wątpliwości skontaktuj się z producentem fotelika bądź 
sprzedawcą.

Niniejszy produkt spełnia normę ECE R44/04: Urządzenia przytrzymujące dla dzieci 
przeznaczone do użytku w pojazdach o napędzie silnikowym.

* Producent zapewnia jakość niniejszego produktu z wyłączeniem egzemplarzy 
używanych.
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Przed zainstalowaniem bądź użyciem niniejszego fotelika przeczytaj ze zrozu-
mieniem następujące informacje:

Dziękujemy za wybór fotelika BabySafe Chart.

Przed zainstalowaniem bądź użyciem niniejszego fotelika przeczytaj ze zrozumie-
niem następujące informacje.

Nawet jeśli instalacja bądź użytkowanie fotelika wydaje ci się łatwe do samodzielne-
go opanowania, istotne jest PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

Prosimy dbać o niniejszą instrukcję obsługi.

UWAGA

• Twoje dziecko musi spełniać następujące ograniczenia:  waga 15–36 kg, wzrost 
98–150 cm.

• Twój pojazd musi być wyposażony w pasy trzy-punktowe. (Patrz Rysunek 1 na 
stronie 6)

!

Przed zainstalowaniem bądź użyciem niniejszego fotelika przeczytaj ze zrozumie-
niem informacje zawarte w instrukcji obsługi. Nasza firma nie ponosi odpowiedzial-
ności za szkody związane z nieprawidłowym użytkowaniem fotelika spowodowane 
niestosowaniem się do poleceń zawartych w instrukcji obsługi.
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WYMAGANIA

[Pojazd] 
Standardowy pojazd

[Siedzenie] 
Standardowe siedzenie samochodowe

[Pas bezpieczeństwa] 
Pas biodrowy / trzy-punktowy 
(Patrz Rysunek 1)

UWAGA

• Używanie fotelika z biodrowym pasem bezpieczeństwa nie jest bezpieczne i może 
zwiększyć ryzyko obrażeń lub śmierci dziecka w przypadku gwałtownego hamowa-
nia lub wypadku.

Przeznaczenie

Fotelik został zaprojektowany do przewozu dzieci w różnym wieku oraz o różnej wadze, 
aby zwiększyć ich bezpieczeństwo podczas transportu w samochodzie. Eksperymenty 
wykazały, że zderzenie samochodu przy prędkości 50 km/h powoduje w przypadku 
9-kilogramowego dziecka wytworzenie siły uderzeniowej o wartości 275 kg. Jednakże 
prawidłowe użycie fotelika zmniejsza ryzyko obrażeń lub śmierci dziecka.

UWAGA

• Fotelik został zaprojektowany wyłącznie w celu zabezpieczania dziecka podczas jaz-
dy. Nie należy go używać jako zwykłego siedzenia, zabawki ani w żaden inny sposób.

BUDOWA
Przód

1.  Nazwa marki
2.  Zagłówek
3.  Prowadnice pasa barkowego
4.  Osłony boczne
5.  Oparcie

6.  Podłokietniki
7.  Przycisk regulacji pochylenia
8.  Siedzisko
9.  Uchwyt regulacji pochylenia
10.  Podstawa fotelika

1
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Tył MONTAŻ FOTELIKA W POJEŹDZIE

Prawidłowe umiejscowienie fotelika

 Poprawne umieszczenie dziecka na tylnych siedzeniach pojazdu zwiększa jego bez-
pieczeństwo. Siedzenie musi być ustawione w kierunku jazdy.

 Fotelik może być używany na tym siedzeniu, o ile jest ono wyposażone w pas trzy-
-punktowy

OSTRZEŻENIE

 Zgodnie ze statystykami profesjonalnych instytucji, umieszczenie dzieci na tylnych 
siedzeniach pojazdu zwiększa ich bezpieczeństwo w porównaniu do siedzeń przed-
nich. W przypadku otwarcia poduszki może ona uderzyć z dużą siłą w dziecko i fote-
lik, powodując poważne obrażenia lub śmierć dziecka.

11.  Uchwyt do regulowania wysokości zagłówka
12.  Uchwyt do regulowania szerokości fotelika
13.  Przycisk składania oparcia (widoczny przy  

rozłożonym oparciu)
14.  Uchwyt do przenoszenia fotelika
15.  Prowadnica pasa udowego

Optymalnie

Optymalnie
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UMIESZCZENIE DZIECKA W FOTELIKU

Uwaga! Poniższe instrukcje opisują przypadek instalowania fotelika na tylnym siedze-
niu po lewej stronie. Mocowanie w innych miejscach odbywa się analogicznie.

1. Dopasuj osłony boczne tak, aby plecy dziecka płasko przylegały do oparcia. Więcej 
informacji na stronie 15.

2. Ustaw fotelik w kierunku jazdy na siedzeniu pojazdu. Przesuń go do tyłu tak, aby miał 
styczność z oparciem siedzenia pojazdu. Patrz Rysunek 5.

UWAGA

• Zagłówek fotelika nie powinien być oparty o zagłówek siedzenia pojazdu (Patrz Ry-
sunek 6). Jeżeli wystąpi taka sytuacja, wyjmij zagłówek siedzenia pojazdu i dopiero 
wtedy instaluj fotelik.

• Oparcie fotelika musi dotykać do oparcia siedzenia pojazdu. Patrz Rysunek 7.

3. Umieść dziecko w foteliku.

UWAGA

• Dziecko należy umieścić w foteliku w taki sposób, aby jego plecy przylegały płasko 
do oparcia.

4.  Sprawdź i dopasuj wysokość zagłówka w sposób komfortowy dla dziecka (Patrz Ry-
sunek 8a). Więcej informacji na stronie 14.

5.  Skieruj odcinek biodrowy pasa w prowadnice fotelika (patrz Rysunek 9) i wepnij 
sprzączkę do klamry pasa pojazdu (patrz Rysunek 10).

5

6 7

8a

9 10

8b
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6. Skieruj odcinek barkowy pasa w prowadnice fotelika (patrz Rysunek 11).

7. Pociągnij pas do góry i sprawdź, czy jest dobrze dopasowany do ciała dziecka.

UWAGA

• Pasy pojazdu muszą przylegać płasko do dziecka, nie mogą być skręcone.

• Sprawdź, czy część barkowy jest prawidłowo umieszczona powyżej barku. Jeżeli 
pas biegnie wzdłuż szyi, twarzy lub głowy dziecka, popraw ustawienie pasa po-
przez regulację wysokości zagłówka (patrz Rysunek 13).

• Upewnij się, że pas dostatecznie przytrzymuje miednicę dziecka.

WYJMOWANIE DZIECKA Z FOTELIKA

1. Odepnij sprzączkę pasa pojazdu.

2. Wyjmij odcinek barkowy pasa z prowadnicy.

3. Wyjmij dziecko z fotelika po całkowitym odpięciu pasa pojazdu.

11a 11b

1312
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UŻYWANIE FOTELIKA

Regulowanie zagłówka

Fotelik wyposażony jest w 4-stopniową regulację zagłówka. Aby optymalnie dobrać 
jego wysokość, wykonaj następujące kroki:

1. Wciśnij jedną reką uchwyt do regulowania wysokości zagłówka (patrz Rysunek 14).

2. Cały czas wciskając uchwyt, poruszaj fotelikiem w górę lub w dół, aby ustawić 
pożądaną wysokość.

3. W momencie uzyskania pożądanej wysokości zwolnij uchwyt, aż usłyszysz klik-
nięcie w jednej z 4 pozycji regulacyjnych.

Regulowanie osłon bocznych

Możesz dopasować rozstaw osłon bocznych do szerokości barków twojego dziecka.

1. Cały czas wciskając uchwyt do regulowania osłon bocznych, przekręć go  
w bok zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (patrz Rysunek 16)

2. Po uzyskaniu pożądanej szerokości zwolnij uchwyt.

3. Możesz przekręcić uchwyt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniej-
szyć szerokość.

UWAGA 

• Prowadnice części barkowej pasa powinny znajdować się 0,5 – 2,5 cm powyżej 
barków dziecka.

14 15

16b

17b

16a

17a
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Regulowanie pochylenia oparcia

Pochylenie oparcia można ustawić w 3 pozycjach. Aby wybrać odpowiednią pozy-
cję, wykonaj następujące kroki:

1. Naciśnij przycisk regulowania pochylenia oparcia za pomocą kciuka, jednocze-
śnie ciągnąc do przodu uchwyt regulacji oparcia za pomocą pozostałych palców.

Składanie fotelika

Niniejszy fotelik można złożyć celem przechowywania lub transportu. Należy wy-
konać następujące kroki:

1.  Wciśnij uchwyt regulacji wysokości zagłówka i ustaw najniższą pozycję (patrz 
strona 14).

2.  Trzymając wciśnięty uchwyt osłon bocznych, przekręć go zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara do najszerszej pozycji (patrz strona 15).

3.  Wciśnij przycisk składania oparcia (z jednej ze stron), aby złożyć oparcie fotelika.

4.  Przenoś fotelik za pomocą uchwytu.

Rozkładanie fotelika

1. Połóż fotelik na płaskiej powierzchni.

2. Wciśnij przycisk składania oparcia (z jednej ze stron), aby rozłożyć oparcie do wła-
ściwej pozycji.

2. Kiedy twoje dziecko znajdzie się w naturalnej i wygodnej pozycji, zwolnij przy-
cisk aż do usłyszenia kliknięcia (patrz Rysunek 19).

20b20a

18

19

najpierw naciśnij

później pociągnij
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Zdejmowanie tapicerki fotelika

Tapicerka fotelika składa się z czterech części: jednej części osłaniającej zagłówek, 
dwóch części osłaniających osłony boczne i jednej część osłaniającej siedzenie. Aby 
zdjąć tapicerkę, należy wykonać następujące kroki:

1. Zdejmij tapicerkę zagłówka. (patrz Rysunek 21)

2. Zdejmij tapicerkę z osłon bocznych. (patrz Rysunek 22)

Czyszczenie części i elementów plastikowych

• Tapicerkę upierz ręcznie w zimnej wodzie, a następnie pozostaw do wyschnięcia. 
Nie używaj pralki ani wybielacza, nie susz w suszarce.

• Elementy plastikowe wyczyścić za pomocą wilgotnej ścierki i zimnej wody. Nie 
używaj wybielacza ani środków chemicznych.

Ponownie zakładanie tapicerki

Aby założyć tapicerkę, wykonaj procedurę odwrotną w stosunku do tej opisanej na 
stronie 18.

UWAGA

Dla wygody użytkowania umieść końce tapicerki w przeznaczonych do tego miej-
scach i sprawdź, czy tapicerka przylega do siedzenia.

Wymiana tapicerki

Nie używaj tapicerek innych producentów.

OSTRZEŻENIE

• Nie należy używać fotelika bez tapicerki.

• Ze względu na fakt, że laminowany materiał tapicerki ma wpływ na ogólne funk-
cjonowanie fotelika, nie należy używać innych materiałów bez rekomendacji 
producenta.

3. Wyjmij dwurzędowe sprzączki znajdujące się w oparciu (patrz Rysunek 23), a na-
stępnie zdejmij tapicerkę siedzenia (patrz Rysunek 24).

21

23

22

24
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WAŻNE INFORMACJE

• Wymień fotelik każdorazowo po kolizji. Może ona bowiem spowodować nie-
widoczne uszkodzenia fotelika.

• Podczas jazdy sprzączka pasa nie może być używana w charakterze zabawki, 
ponieważ może spowodować obluzowanie pasa.

• Nigdy nie pozostawiaj w pojeździe niezabezpieczonego fotelika. Niezabezpie-
czony fotelik może się przemieszczać i tym samym zranić pasażerów. Wyjmij go  
z pojazdu, zabezpiecz pasami lub złóż i umieść w bagażniku. (patrz Rysunek 25)

• Każdy przedmiot znajdujący się przed lub za fotelikiem może spowodować 
obrażenia lub śmierć w przypadku ostrego skrętu, gwałtownego hamowania 
lub wypadku.

• Fotelik może spowodować obrażenia, jeżeli został poddany modyfikacjom. 
Takie samo ryzyko występuje w przypadku niestosowania się do zaleceń pro-
ducenta.

• Fotelika nie należy wystawiać na działanie promieni słonecznych, w przeciw-
nym razie jego powierzchnia może poparzyć skórę dziecka.

• Nie jest wskazane, aby pozostawiać dziecko bez opieki w foteliku.

• Bagaże oraz przedmioty, które mogą spowodować obrażenia, należy prze-
chowywać w odpowiednim miejscu na wypadek kolizji.

• Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą fotelika.

25

WARUNKI GWARANCJI:

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu.

Okres gwarancji udzielany jest zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zakupu. 
Warunki gwarancji obowiązują zgodnie z dołączoną kartą gwarancyjną.

Roszczenia gwarancyjne nie są ważne, jeżeli:

·  Produkt został zmodyfikowany. 

·  Produkt jest zwracany niekompletny, bez oryginalnego dokumentu zakupu, 
zwracany do sprzedawcy powyżej 14 dni od wykrycia usterki.

·  Wystąpiła wada spowodowana niewłaściwym przechowywaniem lub 
konserwacją, ze względu na inne działania, które powstały z winy użytkownika 
w szczególności w przypadku, gdy użytkownik nie stosował się do zaleceń 
instrukcji. 

·  Naprawy produktu były prowadzone przez osoby trzecie.

·  Wada została spowodowana wypadkiem.

·  Numer seryjny został uszkodzony lub usunięty.
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ATTENTION

1.  The child safety seat is a general-purpose restraint system, meeting the safety 
standards of ECE R44. Being a kind of restrained system, it is applicable to the 
majority of vehicle seats.

2.  If the automobile manufacturer states in its user manual that the seat can be 
matched by the ‘general’ children’s restrained system of this age group, then the 
matching will be easier.

3.  The child safety seat can only be applied to the vehicles equipped with the three-
-point safety belt meeting the standards of GB 14166 or ECER44. 

4.  The safety seat can not be installed in the copilot seat.

5.  If you have any questions, please contact the restraint system manufacturer or 
the retailer.

 This product meets the national standards of ECE R44/04 Restraining Devices for 
Child Occupants of Power-driven Vehicles.

* The manufacturer will assure the quality of this product, excluding the second-
-hand articles.
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Do not install or use this child restraint until you read and understand the fol-
lowing information:

Thank you for choosing the baby product of Dakie.

Do not install or use this child restraint until you read and understand the instruc-
tions in this manual.

Even if installing or using this child restraint seems easy to figure out on your own, it 
is very important to READ THIS USER MANUAL.

You are kindly requested to take good care of this ower’s manual.

WARNING

• Your child must meet the body limitation: weight between 15–36 kg, height be-
tween 98–137 cm.

• Your vehicle must be equipped with lap/shoulder seatbelt. (See Figure 1 on P3)

Do not install or use this child restraint until you read and understand the instruc-
tions in this manual. Our company will not undertake corresponding legal responsi-
-bility for any injury or death due to failure to properly use this child restraint accor-
ding to the instructions in this user manual.

TABLE OF CONTENTS
Requirements ......................................................................................................................................6

Purpose of Use.....................................................................................................................................6

Features..................................................................................................................................................7

Securing the Child Restraint in the vehicle ...............................................................................9

Choosing an Appropriate Vehicle Seat Location ....................................................................9

Securing Your Child in the Child Restraint ............................................................................. 10

Removing Your Child from the Child Restraint ..................................................................... 13

Using the Child Restraint .............................................................................................................. 14

Adjusting Head Support ............................................................................................................... 14

Adjusting Side Wings ..................................................................................................................... 15

Adjusting Reline of Back Support .............................................................................................. 16

Folding Back Support .................................................................................................................... 17

Unfolding Back Support ............................................................................................................... 17

Removing Seat Cover ..................................................................................................................... 18

Cleaning Covers and Plastic Parts ............................................................................................. 19

Putting Cover back on ................................................................................................................... 19

Replacing Seat Cover ..................................................................................................................... 19

IMPORTANT INFORMATION ......................................................................................................... 20
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REQUIREMENTS

[Vehicle] 
General vehicle

[Vehicle Seat] 
General vehicle seat

[Vehicle Seat Belt] 
Lap/shoulder seat belt (see Figure 1)

WARNING

• Lap Belt System is not safe to use with this child restraint because it increases the risk 
of injury or death to the child in a sudden stop or crash.

Purpose of Use

The child restraint is specifically designed for children of different ages or weights and 
should be secured in the vehicle seats to increase transport safety of children. According 
to the result of experiments, when a car at the speed of 50km/h is collided, the instanta-
neous impact force produced by a child of 9kg is 275kg. However, proper use of the child 
restraint reduces the risk of serious injury or death to children.

ATTENTION

• This child restraint is specifically designed for child transportation and should not be 
used as a common seat, toy or for other purposes. 

FEATURES
FRONT

1.  Brandname
2.  Head support
3.  Shoulder belt guide
4.  Side wings
5.  Back support

6.  Armrests
7.  Recline adjust button
8.  Seat surface
9.  Recline adjust handle
10. Seat base

1
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BACK SECURING THE CHILD RESTRAINT IN THE VEHICLE

An Appropriate Vehicle Seat Location

 Children are safer when properly restrained in rear vehicle seating positions. The seat 
must face forward

 The child restraint can be used in this location when the lap/shoulder belt is equip-
ped there.

WARNING

 According to accident statistics from professional institutions, children are safer 
when properly restrained in rear vehicle seating positions, rather than front seating 
positions. Never place this child restraint in a vehicle seating location that has a front 
air bag. If an air bag inflates, it can hit the child and the child restraint with great force 
and cause serious injury or death to your child.11.  Head support height adjust handle

12.  Side wings adjust knob
13.  Back support folding button  

(seen if unfolded)
14.  Seat handle
15.  Lap belt guide

Best

Best



10 11

SECURING YOUR CHILD IN THE CHILD RESTRAINT

Attention! The instructions present a situation where the child restraint is secured in the 
left rear seating location.

1.  Adjust side wings until the child can be placed with his/her back flat against the back 
of the restraint. For more information, see P12.

2.  Place the forward-facing restraint on the vehicle seat. Slide the child restraint back 
until it is in contact with the vehicle seat back. See Figure 5.

ATTENTION

• Head support of the restraint should not be adjusted to overlap the headrest of the 
car seat. (see Figure 6)If it happens, please secure the restraint after removing the 
headrest.

• The restraint should be in contact with the vehicle seat back. (See Figure7)

3. Secure your child in the child restraint.

ATTENTION

• Your child must be placed with his/her back flat against the back of the restraint. (See 
Figure 8)

4.  Check and adjust the head support height until it is suitable for your child.(See Figure 
8a).For more information, see P11.

5.  Position the lap portion/shoulder belt through the lap belt guide (See Figure 9) and 
fasten the buckle of the vehicle seat belt (See Figure 10).

5

6 7

8a

9 10

8b
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6.  Position the shoulder portion of the lap/shoulder belt through the shoulder belt 
guide(See Figure 11).

7.  Pull up on the lap/shoulder belt to tighten and check that the belt snugs against 
the child.

ATTENTION

• Vehicle belts must lay flat against the child and must not be twisted. (See Figure 12)

• Check that the shoulder belt is properly positioned over the shoulder. If the belt 
lays across child’s neck, head or face, redirect the belt over the shoulder by adju-
sting the head supporting setting. (See Figure 13)

• Please make sure that the belt can reasonably restrain the pelvis.

REMOVING YOUR CHILD FROM THE CHILD RESTRAINT
1. Unfasten the buckle of the vehicle seat belt.

2. Remove the shoulder portion of lap/shoulder belt from the shoulder belt guide.

3. Remove your child when the vehicle belt is completely removed.
11a 11b

1312
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ADJUSTING HEAD SUPPORT

Regulowanie zagłówka

There are 4 height positions for adjusting. You may follow these steps to set the 
suitable height for your child:

1. . Squeeze the head support height adjusting handle with one hand. (See Figure 14)

2.  Keep squeezing and push up and down for the suitable height. (See Figure 15)

3.  When the suitable height is reached, release the button until it clicks into one of the 
4 height positions.

Adjusting Side Wings

Adjusting the side wings to the suitable shoulders width for your child.

1. Keep pressing and turn the side wings adjust knob clockwise. (See Figure 16)

2. When the suitable width is achieved, release the knob.

3. You may turn the knob counterclockwise to narrow the width.(See Figure 17) 

ATTENTION 

• The shoulder belt guides must be 0.5-2.5cm above your child’s shoulder. 
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Adjusting Recline of Back Support

This child restraint has 3 recline positions. You may follow these steps to adjust for 
your child comfort.

1. Press the recline adjust button with your thumb while pulling the recline adjust 
handle forward with your rest fingers. (See Figure 18)

Folding Child Restraint

This child restraint can be folded for storage or transportation. You may follow these 
steps:

1.  Squeeze the head support height adjust handle to adjust to the lowest position. 
(See P11)

2.  Keep pressing and turn the side wings adjust knob clockwise to the widest po-
sition. (See P12).

3.  Press the back support folding button (either one of both sides) to fold the back 
support. (See Figure 20)

4.  Carry the child restraint away with the seat handle.

Unfolding Child Restraint

1. Lay your restraint on the flat surface.

2. Press the back support folding button (either one of both sides) to unfold the 
back support to the upright position.

2. When your child is in a natural and comfortable position, release the button until 
it clicks.

20b20a
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Removing Seat Cover

There are four pieces of seat covers: one piece of the head support cover, two pieces 
of the side wings covers and one piece of the seat cover. You may remove them in 
the following steps:

1. Remove the head support cover.(See Figure 21)

2.  Remove the side wings covers.(See Figure 22)

Cleaning Covers and Placstic Parts

• Hand wash the cover in cold water and drip-dry. No machine wash, bleach or 
tumble dry.

• Clean the plastic parts with a damp cloth using cold water. No bleach or deter-
gents.

Putting Cover back on

To put the seat cover back on, reverse the preceding instructions on P15.

ATTENTION

For comfort, insert the cover ends in the desired slot and check that the seat cover 
is in contact with the seat.

Replacing Cover

Do not use any seat cover supplied by other manufacturers.

WARNING

• This child restraint must be used without seat covers.

• In so far as the material of the trim cover has a bearing on the overall perfor-
mance of the seat, no other materials shall be used unless recommended by the 
manufacturer.

3. Pull out the double-breasted buckles in the back support (see figure 23) and re-
move the seat cover. (See Figure 24) 
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IMPORTANT INFORMATION

• Replace the child restraint after an accident of any kind. An accident may cau-
se damage to the child restraint that you cannot see.

• In the course of driving, buckles should not be used as a toy as it may cause 
thethe belt to loosen.

• Never leave the child restraint unsecured in your vehicle. An unsecured child 
restraint can be thrown around and may injure the occupants. Remove it or 
make sure that it is securely belted in the vehicle or folded for storage in the 
boot (See Figure 25).

• Anything in front of or behind the child restraint may cause serious injury or 
death in the event of a sharp turn, sudden stop or crash.

• Personal injury may occur in case the product has not been certified or has 
been converted. It is precisely the same if the installation instructions from 
the manufacturer are not available.

• The chair should not be exposed to sunshine, or the surface will burn the skin.

• It is unwise to leave children alone in the safety seat.

• In case of collision, the luggage and objects subject to damage should be put 
in an appropriate place for safekeeping.
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WARRANTY

The warranty period begins at the time of purchase. The warranty period granted 
in compliant with the legal warranty period in the country of purchase. In terms 
of content, the warranty covers rework, replacement delivery, or a rebate as the 
manufacturer sees fit.

The warranty applies only for the original user. In case of a fault, warranty rights 
will be applicable only if the dealer, where the item was purchased is notified 
immediately after initial detection. Should the dealer be unable to remedy the issue, 
then the product will be returned to the manufacturer with a detailed description of 
the fault, and with the official purchase document including the date of purchase.

The manufacturer shall not accept liability for faulty products not delivered by him. 
Warranty claims are not valid if:

·  the product was modified.

·  the product is not returned complete and accompanied by the original purchase 
document to dealer within 14 days of the detection of the fault.

·  the fault occurred due to inappropriate handing or maintenance, or due to other 
actions that are the fault of the user, specifically where the user instructions were

not complied with.

·  repairs on the product were carried out by third parties.

·  the defect was caused by an accident.

·  the serial number has been damaged or removed.

Modifications to or deterioration of the product caused by the contractually agreed 
use of the item (normal wear and tear) will not be accepted as a warranty claim. Any 
services rendered by the manufacturer in case of a warranty claim shall not extend 
the warranty period.
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