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iCandy cherry

iCandy cherry instructie handleiding

BELANGRIJK
Behoud voor toekomstige naslag
Lees deze instructies vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar
ze voor toekomstig gebruik.
De veiligheid van uw kind komt in gevaar als u deze instructies niet volgt.
WAARSCHUWING! Het kan gevaarlijk zijn uw kind zonder toezicht achter te laten.
Op veiligheid getest en gecertificeerd volgens BSEN1888:2003 voor het Verenigd
Koninkrijk en Europa, ASTM F833-08 voor de VS en SOR-85-379 voor Canada.
Getest op de naleving van Furniture and Furnishings (Fire) (safety) Regulations.

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

c
d

e

f

g

h

iCandy cherry

13

14

15

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3
1

16

19

iCandy cherry

17

20

2

18

21

31

iCandy cherry instructies
Correct gebruik en onderhoud van uw
kinderwagen is essentieel. Neem even de
tijd om deze instructie handleiding volledig
en zorgvuldig door te lezen.
Als u meer advies of hulp bij het gebruik
van uw kinderwagen wenst, neem dan
contact op met de winkelier

1. WAARSCHUWING Om letsel
door verstikking te voorkomen,
dient
u
onmiddellijk
alle
beschermende verpakkingen van dit
product te verwijderen. Houd plastic
verpakkingsmaterialen uit de buurt
van baby’s en kinderen. Baby’s en
kinderen kunnen dit in hun mond
stoppen
en
stikken.
Het
verpakkingsmateriaal niet in de
buurt van wiegjes, boxen en
kinderwagens leggen. Gooi de
verpakking meteen weg, met
uitzondering van de buitenste
verpakking doos.
Volg deze eenvoudige instructies om uw
iCandy cherry te monteren.
a zonnekap
b veiligheidsbeugel
c stoeltje
d onderstel
e achterwielen
f voorwielen
g autostoeladapters (afzonderlijk verkrijgbaar)
h regenhoes
De iCandy cherry is getest om te voldoen
aan BSEN 1888:2003 en is getest op
naleving Furniture and Furnishings (Fire)
(Safety) Regulations.

Nuttige tip
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Nieuwe producten zijn soms stug en stijf in
de
bediening. Wij adviseren ALLE
adapters en bevestigingsonderdelen licht
in te smeren met een siliconen
meubelspray. Dit gaat het beste door wat
spray op een zachte doek te spuiten en op
relevante onderdelen wrijven.

1. Opgeklapt / vergrendeling om
bij een te houden
Open de vergrendeling zoals afgebeeld
Deze vergrendeling moet vastgezet
worden voor het opbergen.

2. Openen
Ga achter de iCandy cherry staan om het
onderstel te openen. Plaats één hand in het
midden van de duwstang en de andere op
een van de handvatten die zich links of
rechts van het onderstel bevinden. Trek
vanuit het midden van de duwbeugel
omhoog totdat deze vast klikt.

3. Montage van de remstang /
achteras montage
Draai de iCandy cherry ondersteboven,
plaats de remstang / achteras met de rem
hendels naar achteren.
Monteer de
bevestigingspunten van de remstang/
achteras veilig aan het onderstel. Trek
stevig
aan
elke
kant
van
de
gecombineerde rem stang / achteras om te
controleren of de bevestigingspunten aan
beide zijden veilig zijn vast geklikt.

4. Montage van de achterwielen
Plaats de achterwielen op de as door het
indrukken van de middelste knop zoals
weergegeven. Trek aan het wiel om te
controleren of het stevig vastzit.

5. Bevestigen van de zonnekap

11. Bevestigen van de stoel

Plaats de kap op het zitframe en zorg
ervoor dat deze vast klikt in de daarvoor
bestemde houders.

Plaats de stoelframe steunen in de houders
op het onderstel. De stoel kan zowel
voorwaarts als achterwaarts gericht
geplaatst worden.
Druk, om de zithoek te verstellen, de grijze
knoppen aan beide binnenzijden van de
stoel in en kantel de stoel in de gewenste
positie. Laat de knop los in de gewenste
positie om te vergrendelen.

6. Het verwijderen van de
zonnekap
Verwijder de zonnekap door het indrukken
van de clips aan beide kanten zoals
getoond en trek om te verwijderen.

7. Veiligheidsbeugel
Plaats de veiligheidsbeugel in de houders
op het zitframe, tot deze vast klikt. Druk de
knoppen gelijktijdig in en trek de
veiligheidsbeugel
omhoog
om
te
verwijderen.

8. Voorwiel
De voorwielen kunnen in een vaste positie
of in een zwenkstand worden geplaatst.

9. Gebruik van de parkeerrem
Om de kinderwagen op de rem te plaatsen,
drukt u zachtjes op het midden van de
remstang. Een schommelende beweging
van de kinderwagen helpt hierbij. Plaats de
voet onder de remstang en duw naar boven
om de rem te ontgrendelen.

2. WAARSCHUWING Gebruik
altijd de parkeerrem wanneer de
kinderwagen stilstaat.
10. Instellen van de voetsteun
Druk beide knoppen aan de zijkanten van
de zitting tegelijkertijd in en houd deze
ingedrukt. Plaats de voetsteun in de
gewenste positie en laat de knoppen los
om te vergrendelen.

3. WAARSCHUWING Deze stoel
is niet geschikt voor kinderen jonger
dan 6 maanden.
4. WAARSCHUWING Controleer
voor gebruik of de reiswieg of de
stoel goed vastzit op het onderstel.
12. Verwijdering van de stoel
Wij adviseren de stoel te verwijderen
wanneer deze in de horizontale positie,
zoals afgebeeld staat. Druk de grijze
knoppen aan de binnenzijde van de zitting
in en houd deze ingedrukt. Trek het frame
naar boven.

13. Inklappen van het onderstel
Verwijder de stoel of reiswieg voor het
inklappen. Druk op de grijze knop aan de
zijkant van het onderstel, en druk
tegelijkertijd de tweede ontgrendelingsknop
op de duwstang in, zoals omcirkeld op de
foto. Trek, zodra het onderstel inklapt, aan
de handgreep aan een van beide zijden om
het onderstel volledig in te klappen. Maak
de vergrendeling, zoals afgebeeld op foto
1, vast.

Het gebruik met een Maxi-Cosi
Cabrio Autostoeltje

18. Beveiliging van uw kind met de
5-puntsveiligheidsgordel

Maxi-Cosi babyautostoeltjes zijn geschikt
voor kinderen vanaf de geboorte tot ca. 15
maanden en een gewicht tot 13kg. (Zoals
aangegeven op de Maxi-Cosi autostoel).

Steek de gespen 1 & 2 in de houder 3 en
klik in elkaar. Pas de maat van de vijfpuntsgordel aan op de aangegeven punten
in de richting van de dubbele pijlen.

5. WAARSCHUWING Controleer
voor gebruik of de autostoel goed is
bevestigd.

Om de gordel los te maken drukt u de gespen
1 & 2 in en trekt deze uit de houder 3.

14. Bevestigen van de
autostoeladapters (afzonderlijk
verkrijgbaar)
Schuif de adapters in de houders op het
onderstel en zorg ervoor dat de adapters
goed vast klikken. De adapters moeten een
klein beetje achterover hellen voor de juiste
positie.

15. Installeren van de Maxi-Cosi
Cabrio autostoel
Plaats de autostoel op de adapters met het
hoofdeinde aan de voorkant totdat u een
"Klik" hoort. Controleer om er zeker van te
zijn dat alles juist is aangesloten.

16. Het verwijderen van de MaxiCosi Cabrio autostoel
Druk op de knoppen aan beide zijden van
de autostoel terwijl u tegelijkertijd het
autozitje optilt van het onderstel.De
adapters blijven op het onderstel
bevestigd.

17. 17. Verwijderen van de
autostoel adapters (afzonderlijk
verkrijgbaar)
Ontgrendel de adapters voor het
verwijderen door de knoppen in te drukken.
Trek de adapters omhoog, los van het
onderstel.
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D-ringen zijn aanwezig voor de bevestiging
van een extra harnas volgens BS 6684
norm.

6. WAARSCHUWING

Maak
altijd gebruik van de 5-punt
veiligheidsgordel om ernstig letsel
te voorkomen.

19, 20 & 21. Gebruik van de PVC
Regenhoes
Plaats de regenhoes zoals afgebeeld en
bevestig de klittenbanden waar nodig.

WAARSCHUWING Laat
binnenshuis,
in
een
warme
atmosfeer of in de buurt van een
warmtebron nooit regenhoezen,
zonnekappen en dekjes op of over
de kinderwagen, uw kind kan
oververhit raken.

iCandy cherry reiswieg
22. Verwijder de matras van de
reiswieg
23. Verwijder de binnenbekleding
van de reiswieg
24. Steunbeugels reiswieg
Schuif de span- en steunbeugels aan de
voor- en achterzijde tot onder de clips.

25. Plaatsen adapters reiswieg
Plaats de reiswieg adapters aan beide
zijden van het frame zoals aangegeven in
de houders. Stevig aandrukken.

7.

26. Werking van de zonnekap
Trek de draagbeugel zoals geïllustreerd
omhoog totdat de twee grijze knoppen
(pijlen) een duidelijke klik laten horen.
Controleer of de beugel veilig vastzit
voordat u de baby in de reiswieg legt.

27. Neerklappen van de zonnekap
Druk op beide grijze knoppen aan de
binnenzijde van de reiswieg voordat u de
draagbeugel draait en de kap neerklapt.

28, 29 & 30. Bevestigen van de
reiswieg op het onderstel
Plaats de reiswieg op het onderstel met de
adapters in de daarvoor bestemde
houders. Verzeker u ervan dat de grijze
knoppen aan de binnenzijde van de
reiswieg vastklikken.

Controleer of de reiswieg goed vastzit aan
het onderstel door de reiswieg aan de
draagbeugel op te tillen.
Trek de
stabilisator stang naar beneden en klik
deze op de boodschappenmand zoals
afgebeeld.

8. WAARSCHUWING Controleer
voor gebruik of de reiswieg of de
stoel goed vastzit op het onderstel.
31. Afnemen van de reiswieg
Maak de stabilisator stang los en berg deze
op aan de onderzijde van de reiswieg.
Druk op beide grijze knoppen zoals
afgebeeld,
en
schuif
tegelijkertijd
voorzichtig de vergrendeling omhoog. Til
de reiswieg na ontgrendeling direct van het
onderstel af.

32. Reiswieg Regenhoes
Plaats de regenhoes eerst over de kap van
de reiswieg en pas daarna over het
voeteneinde. Zorg ervoor dat de elastische
naden van de regenhoes onder de reiswieg
komen.
Reiswieg reinigingsinformatie
De buitenkant van de reiswieg, de
zonnekap en het wiegdekje van de iCandy
cherry kunnen worden gereinigd met een
vochtige doek.
De voering en hoes dienen op de hand
gewassen te worden met een mild
wasmiddel op een maximum temperatuur
van 30 graden (zie de wasinstructies op
het etiket).
Niet geschikt voor de
wasmachine of droger.

9. WAARSCHUWING De iCandy

cherry reiswieg is alleen geschikt
voor kinderen die NIET zonder hulp
kunnen zitten of omrollen en die
zichzelf NIET kunnen opduwen op
handen en knieën.
Maximaal
gewicht van het kind: 9 kg (circa 6
maanden).

10. WAARSCHUWING Laat
geen andere
kinderen zonder
toezicht spelen in de buurt van de
reiswieg.
11. WAARSCHUWING

Niet
gebruiken indien er onderdelen zijn
gebroken, gescheurd of vermist.

12. WAARSCHUWING Gebruik
nooit een matras dikker dan 30mm.
Dit zal de effectieve hoogte binnen
in de reiswieg verlagen tot minder
dan 140mm. Wanneer een matras
apart is aangeschaft moet deze
voldoen aan BS1877-deel 10: 1997.
Belangrijk
1. Gebruik de reiswieg alleen op een
stevige, horizontale, vlakke en droge
ondergrond.
2. De handgrepen en de onderkant van de
reiswieg moeten regelmatig worden
geïnspecteerd
op
tekenen
van
beschadiging en slijtage.
3. Wees bewust van de risico's van open
vuur en andere hittebronnen, zoals
kookplaten, gashaarden, enz., in de buurt
van de reiswieg.
4. De iCandy cherry reiswieg is geen veilig
vervoersmiddel voor in de auto en moet
nooit als zodanig worden gebruikt.
Gebruik een goedgekeurd autostoeltje
voor veilig vervoer in de auto.
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Algemene instructies
• Gebruik de iCandy cherry voor slechts
één kind tegelijk.
• De iCandy cherry is geschikt voor
kinderen vanaf de geboorte tot ca. 4 jaar
(tot 20kg). Wanneer het kind zit mag het
midden van zijn of haar hoofd niet boven
de bovenkant van de zitting uitkomen. Het
maximale gewicht voor gebruik met een
Maxi-Cosi Cabrio autostoeltje is 13kg. Het
maximale gewicht voor de iCandy cherry
reiswieg is 9 kg.
• Het is aanbevolen dat u de iCandy
cherry stoel niet gebruikt voordat het kind
goed zelfstandig rechtop kan zitten, dit is
gewoonlijk rond de 6 maanden.
• Zorg ervoor dat de iCandy cherry
volledig is uitgeklapt en geborgd voordat u
uw kind in de wagen plaatst.
• Houd uw kind weg van alle bewegende
onderdelen bij het opklappen, uitklappen of
aanpassen van de kinderwagen.
• Gebruik altijd de rem bij het parkeren,
zelfs wanneer u maar voor een ogenblik stil
staat.
• Inspecteer en reinig uw kinderwagen
vaak. Gebruik nooit schuurmiddelen of
smeermiddelen.
• Til de iCandy cherry nooit op en gebruik
nooit de roltrap of trap als er een kind in de
wagen zit.
• Gebruik enkel originele accessoires en
door
de
fabrikant
goedgekeurde
onderdelen. Als dat niet gebeurt, kan dit
invloed hebben op uw garantie.

• Breng geen veranderingen aan dit
product. Als u problemen of klachten
heeft, neem dan eerst contact op met de
winkelier waar u het product heeft gekocht
of met de importeur.
• Om het risico van verstikking te
vermijden,
houdt
alle
plastic
verpakkingsmaterialen buiten het bereik
van kinderen.
• De iCandy cherry is gekeurd in
overeenstemming met BSEN1888 voor het
Verenigd Koninkrijk en Europa, ASTM
F833-08 voor de VS en SOR-85-379 voor
Canada.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
!

a. WAARSCHUWING
Het kan
gevaarlijk zijn uw kind zonder toezicht
achter te laten. Houd uw kind altijd in
het oog, als de kinderwagen in gebruik
is. b.
WAARSCHUWING
Zorg
ervoor dat uw kind te allen tijde een
correct gemonteerde en afgestelde
veiligheidsgordel draagt. Voor extra
veiligheid zijn 'D' - ringen aanwezig voor
de
bevestiging
van
een
extra
veiligheidsharnas, indien gewenst,
goedgekeurd BS 6684.
c. WAARSCHUWING
Houd
kinderen uit de buurt van bewegende
onderdelen voordat u aanpassingen
maakt. Om beknelling te voorkomen,
houd uw eigen vingers en de vingers van
uw kinderen uit de buurt van vouwende
of
opklappende
onderdelen.
Overbelasting, onjuist opklappen en het
gebruik
van
niet-goedgekeurde
accessoires kan
de kinderwagen
beschadigen, breken of anderszins
onveilig voor gebruik maken.
d. WAARSCHUWING Sta niet toe
dat uw kind
zonder hulp in de
kinderwagen klimt.
e. WAARSCHUWING De stoel is
niet geschikt voor kinderen jonger dan 6
maanden.
f. WAARSCHUWING Gebruik geen
andere
vervangingsonderdelen
of
accessoires, zoals kinderzitjes, tas
haken, regenhoezen, enz. dan die welke
zijn goedgekeurd door iCandy.
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g. WAARSCHUWING Overbelast de
kinderwagen niet met extra kinderen,
zware
pakketten, goederen
of
accessoires.
Tassen en andere
voorwerpen mogen niet worden
opgehangen aan de duwbeugel omdat
ze schade kunnen toebrengen aan het
onderstel of frame of er anderszins toe
kunnen leiden dat de kinderwagen uit
balans raakt en kantelt.
h. WAARSCHUWING
Houd uw
kinderwagen vast wanneer u in de buurt
bent van een rijweg, auto of trein. Zelfs
met de rem er op, kan de trilling van het
voertuig ertoe leiden dat de kinderwagen
in beweging komt. De kinderwagen mag
alleen worden gebruikt onder toezicht van
volwassenen.
i. WAARSCHUWING Gebruik de
kinderwagen niet op een wijze waarvoor
deze niet is bedoeld.

j. WAARSCHUWING

Als de
kinderwagen wordt gebruikt door
iemand die er niet vertrouwd mee
is (bijvoorbeeld door grootouders)
altijd laten zien hoe het werkt.

k. WAARSCHUWING

Gebruik in
het stoeltje altijd de kruisgordel in
combinatie met de heupgordel.
l. WAARSCHUWING Gebruik nooit
de reiswieg op enig onderstel.
m. WAARSCHUWING Dit product is
niet geschikt voor hardlopen of skaten.
n. WAARSCHUWING De maximale
belasting voor het boodschappenmandje
is 5kg.
o. WAARSCHUWING Bewaar deze
instructie handleiding met de iCandy cherry
kinderwagen voor toekomstig gebruik.

• ALGEMENE VEILIGHEID - Open
haarden en verwarmingstoestellen, in het
bijzonder draagbare typen, moet worden
afgeschermd door een kinderveiligheids
haardscherm. Houd uw kind uit de buurt
van hete vloeistoffen, fornuizen, radiatoren,
draagbare convectoren, open haarden,
enz. om brandwonden te voorkomen.Gebruik
altijd een traphekje.
• OPMERKING
In het belang van
klantenservice en productontwikkeling,
herzien wij de kwaliteit van onze producten
op een dagelijkse basis. We behouden ons
het recht voor de specificatie van onze
producten en hun onderdelen zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen of
aan te passen. Het aangeschafte product
kan verschillen van het product zoals het
beschreven is in de gebruiksaanwijzing. De
meest
actuele
gebruiksaanwijzingen
kunnen worden aangevraagd bij onze
service afdeling (zie contact gegevens).

Product Verzorging en onderhoud
De iCandy cherry kinderwagen vereist
regelmatig onderhoud door u.
• Inspecteer en controleer regelmatig de
vergrendelingen, remmen, veiligheidsgordel,
de houders, adapters, verstelinrichtingen,
verbindingen en bevestigingen om ervoor
te zorgen dat ze veilig zijn en volledig
functioneren.
• De remmen en wielen zijn onderworpen
aan slijtage en moet worden vervangen
wanneer nodig.
• Wanneer er onderdelen van uw iCandy
cherry kinderwagen stijf worden of moeilijk
werken, controleer dan of vuil niet hiervan
de oorzaak is. Probeer vervolgens een

kleine hoeveelheid van een spuitbaar
smeermiddel bijv. siliconenspray. Zorg
ervoor dat het smeermiddel wel tussen de
componenten komt, maar
teveel
smeermiddel kan de ophoping van vuil juist
stimuleren. Regelmatige licht smeren van
bewegende delen verlengt de levensduur
van uw kinderwagen en maakt open en
dicht klappen eenvoudiger.
• De kleur van sommige stoffen kan in de
zon vervagen. Laat de iCandy cherry
kinderwagen daarom nooit voor langere
perioden in het zonlicht staan.
• Bewaar de kinderwagen op een droge,
goed geventileerde en veilige plaats.
• Uw
kinderwagen
moet
worden
onderhouden en gereviseerd alvorens deze
te gebruiken voor een tweede baby, of
binnen 18 maanden, indien dit eerder is.
• De plastic en metalen delen van de
kinderwagen kunnen met een schone
spons met warm water en een mild
schoonmaakmiddel worden gereinigd.
• De stoel kan worden gereinigd door
lichtjes sponsen met warm water en een
mild schoonmaakmiddel.
• Maak nooit schoon met schuurmiddel,
ammoniak, bleek of chloor bevattende en
bijtende reinigers.
• Laat alle onderdelen goed drogen
voordat ze worden opgeborgen.
• Plaats de kinderwagen volledig
geopend in een warme, goed geventileerde
omgeving na blootstelling aan natte of
vochtige omstandigheden. Droog het af
met een zachte, pluisvrije en absorberende
doek. Achtergebleven vocht dat aan de
aandacht ontsnapt kan schimmel, meeldauw
of roest veroorzaken wat schade toebrengt
aan de kinderwagen.

Garantie
Onze producten zijn voorzien van een
garantie op defecten in materiaal en
fabricagefouten voor een periode van twee
jaar vanaf datum van aankoop.
De garantieperiode voor een iCandy cherry
reiswieg is zes maanden vanaf de
aankoopdatum.
In het geval van fabricagefouten aan
producten
zullen wij deze kosteloos
repareren.
Als het niet praktisch is om te repareren
zullen we het betreffende
onderdeel
vervangen, dit ter beoordeling van iCandy.
Als de klacht te wijten is aan slijtage,
ongeluk, verwaarlozing of nalatigheid, of
buiten de garantie valt, zullen we graag
repareren voor een redelijke vergoeding.
De garantie geeft recht aan de
oorspronkelijke
koper die het
product heeft aangekocht bij een
erkende dealer. Gedateerd bewijs
van aankoop is vereist. De garantie is
niet overdraagbaar en kan dus alleen
worden ingeroepen door de eerste
eigenaar.
De garantie geeft recht op vakmanschap
of materialen die defect geacht worden,
mits de kinderwagen te allen tijde is
gebruikt onder normale omstandigheden in
overeenstemming met de instructies, en
goed is onderhouden.
De garantie geldt niet voor tweedehands
producten, bewerkte of aangepaste
producten, slecht onderhouden product,
normale slijtage, kleurvervaging en stof
beschadigingen,
oneigenlijk
gebruik
bijvoorbeeld: verkeerd gebruik, abnormaal
gebruik; niet volgen instructies; kind
onbewaakt; veiligheidsgordel niet gebruikt;
overmatige belasting; vervoerschade door
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bijv. luchtvaartmaatschappij of vracht schade.
Verzendkosten om het product naar de
vertegenwoordiger van de fabrikant terug
te sturen voor garantie, reparatie en service
binnen de garantieperiode komen voor
rekening van de klant.
Vertegenwoordiger van de fabrikant
behoudt zich het
recht voor een
vergoeding voor diensten en / of voor
vervangen of gerepareerde onderdelen in
rekening te brengen. Transportkosten voor
de retourzending kunnen van toepassing zijn.
Uitsluitingen. Gevolgschade of schade
aan personen of goederen ontstaan als
gevolg van rechtstreeks of indirect gebruik
van het product.
Bespreek garantie of service vragen met
uw winkel. U dient een gedateerd
bewijs van aankoop te overleggen. Zij
zullen u informeren over de volgende stap.
Producten die door de klant rechtstreeks
teruggezonden zijn naar fabrikant komen
NIET in aanmerking voor garantie.
Gelieve uw product aankopen te
registreren
via
onze
online
garantieregistratie door een bezoek
aan
onze
website:
www.icandyworld.com
Houdt u er aub rekening mee dat u uw
serienummer moet registreren om de
twee jaar fabrieksgarantie te activeren.
Uw serienummer is te vinden op de
balk onder het boodschappenmandje
van uw kinderwagen
en op de
stabiliserende stang van de reiswieg.
Het is een witte sticker met duidelijk
het
woord
serial
number
(serienummer) met cijfers daarna.
Haal het boodschappenmandje weg
om bij het serienummer op uw
wandelwagen te kunnen.

iCandy cherry accessoires
De volgende accessoires zijn verkrijgbaar
voor de iCandy cherry:
• Maxi-Cosi Cabrio autostoeladapters.
• Superfleece
Luxe
Voetenzak
–
verkrijgbaar in diverse kleuren
• Zitverkleiner - verkrijgbaar in diverse
kleuren (Niet afgebeeld).
• Parasol - verkrijgbaar in diverse kleuren
• Lifestyle verzorgingstas
• Bekerhouder
• Parasol / bekerhouder klem. (Niet
afgebeeld).
• Reistas (Niet afgebeeld).

