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OLULINE! LOE HOOLIKALT LÄBI JA HOIA TULEVIKU TARBEKS ALLES



Tere tulemast Bumbleride’i kogukonda. 
Valmistu oma elu meeleolukaimaks 
sõiduks.

Hea klient

Meie eesmärk on pakkuda lapsevane-

matele võimalust minna seiklema ja teha 

meelepäraseid tegevusi ning samas anda 

ka oma panus looduskeskkonna sääst-

miseks.

Era koos kõikide oma toodetega on 

pühendunud parima kogemuse taga-

misele perekondade jaoks. Meie disainerid 

töötavad selle nimel, et paremini mõista 

sinu suhtlusviise oma lapsega, töötades 

selle kaudu välja ergonoomilisi lahendusi nii 

sulle kui ka sinu lapsele.

Meie klienditeenindusmeeskonna suuri-

maks sooviks on aidata kaasa sinu rahulolu 

tagamisele. Selleks soovime muuta sinu elu 

veidikenegi lihtsamaks. Koos Bumbleride’iga 

on see garanteeritud.

Kõik, mida me teeme, avaldab mõju ka 

meid ümbritsevale – alates tehastest, kel-

lega teeme koostööd, kuni materjalideni, 

mida valime. Võtame aega, et langetada 

läbikaalutletud otsus, ja tegutseme selles 

vallas täie vastutustundega. Töötame välja 

lahendusi, mis järgivad elulist vajadust ega 

püüa nutikusega üle piiri minna.

Me teame, et elutempo on kiire. Seega 

vajad tooteid ja teenuseid, mis toimiksid 

tõrgeteta, ning koostööpartnerit, kes paneb 

õla alla ka siis, kui see alati nii ei ole.

Meie jaoks ei ole asi ainult kvaliteetse 

teenuse pakkumises, vaid ka hoolimises.

Era eesmärk on pakkuda maastikuvankrit, 

mis sobib ideaalselt aktiivsele perele. Era 

kohandub suurepäraselt sinu igapäevaste 

seiklustega, võimaldades liigelda nii kõnni-

teedel kui ka maastikuradadel. Kuhu iganes 

tee ka ei viiks, Era on ainus vanker, mida va-

jad alates lapse sünnist kuni mudilaspõlveni.

Palume sul ära täita toote registreerimisleht, 

et saaksime sind paremini aidata garantiiga 

seotud murede korral, kui neid tekkima 

peaks.

Bubleride Era vastab ohutusstandarditele 

ASTM F-833-15, SOR/2016-167 ja EN 1888-

1/2:2018.

Materjalid mängivad olulist rolli. Võid tunda 

end hästi, teades, et meie ökoloogilised 

kangad aitavad hoida plastikpudeleid 

prügimägedest eemal ning meie värvimis-

protsess säästab vett.



3 Kapuutsi on võimalik veelgi enam lahti teha,
tõmmates välja kapuutsi sees oleva pikend-
usvarju.
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Tagatelje eemaldamiseks vajuta vabastusnu-
pule. Nupud on kummalgi pool.

Paiguta tagatelg selliselt, et pidurilatt oleks 
suunatud väljapoole. Libista tagatelg tagu-
mistesse süvenditesse, kuni kuuled mõlemal 
jalal klõpsatust.

Raami lahtivõtmine

Vankrit lahti tehes ja kokku pannes veendu 
alati, et sinu laps oleks ohutus kauguses.

HOIATUS

Esmalt vabasta automaatlukk. Tõmba see 
vankri küljest lahti ja tõsta tõukekäepidet 
samaaegselt ülespoole.

Kui tõukekäepide on üles toodud, tõsta 
vanker tagumistele tugijalgadele ja liiguta 
tõukekäepidet edasi-tagasi seni, kuni selle 
liigend kohale lukustub.

Tee iste lahti, vajutades istme riividele ja 
tõstes istet tahapoole.

Libista tagaratas tagatelje süvendisse. Kostub 
klõpsatus. Tagaratta eemaldamiseks tõmba 
vabastusnuppu ja samaaegselt ka ratast 
väljapoole.

1

2
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Kapuutsi paigaldamine

Tagatelje ja rataste 
paigaldamine

Lehel 14
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Esiratta paigaldamine

Paiguta esiratas harude vahele. Libista telj-
epolt läbi harude ja ratta.

Keera mutter teljepoldi külge. Hoia kuus-
kantvõtme abil teljepolti paigal ja pinguta 
mutrivõtmega mutrit (vahendid on kaasas).

Joostes või sörkides tuleb harud maksi-
maalse stabiilsuse tagamiseks alati luku-
stada.
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1 Libista kapuutsi kinnitid sünkroonpe-
sadesse, mis asuvad raami ülemise osa küljes 
väljapool. Lükka kinnitid alla, kuni need 
klõpsatusega oma kohale kinnituvad.

2 Tee kapuuts lahti ja kinnita selle tagumine 
äär takjakinnituste abil raami ülemise osa 
külge.

Lehel18

Kaitsepiirde paigalda-
mine

Atrodiet bufera stieni katrā sēdekļa pusē un 
iebīdiet to vietā.

Kaitsepiirde eemaldamiseks vajuta plas-
tiknuppudele ja tõsta kaitsepiire üles.

1
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4 Liiguta istet tahapoole, kuni see vankri 
raamiga ühildudes oma kohale lukustub.



Lehel 22

Ava viiepunktiline turvavöö. Pööra tähe-
lepanu sellele, kuidas turvavöö kinni käib.

Imikute puhul tuleb veenduda, et vöörih-
mad oleksid põimitud läbi küljerihmade.

Esimene osa / Kasutamine 
imikute puhul

1

2

Vii randmerihma aasa ots läbi tõukekäep-
ideme küljes oleva süvendi.

2 Too aas alt läbi ja vii seejärel läbi pandla, kuni 
see vastu tõukekäepideme küljes olevat süven-
dit pinguldub.

1
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Randmerihma 
paigaldamine

Pidurite vabastamiseks tõsta pidurilatt üles.2

Vajuta pidurite rakendamiseks pidurilatt alla.1

Lehel  20

Pidurite kasutamine

Lapse kasvades on seljatoe õlarihmasid või-
malik reguleerida kõrgemasse asendisse.

Seljatoel olevatele avadele ligipääsemiseks 
ava seljatoe küljes olev takjakinnitustega 
tasku.

4

5

Lükka õlarihmade pandlad läbi avade ja 
aseta need lamedalt vastu seljatuge.

6
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Teine osa / Kasutamine 
imikute puhul

Langeta seljatugi kõige madalamasse asend-
isse, vajutades seljatoe reguleerimisnuppu ja 
lükates seda alla.

Tõsta jalatugi kõige kõrgemasse asendisse, 
vajutades selleks mõlemal pool olevaid 
nuppe.

1

2

Imikute jaoks mõeldud kattevari mahub 
jalatoe kanga all olevasse taskusse. Tõmba 
kattevari üle mõlema külje.

3

Imikute jaoks mõeldud kattevari mahub 
jalatoe kanga all olevasse taskusse. Tõmba 
kattevari üle mõlema külje.

4

Tõukekäepideme asendi reguleerimiseks vajuta 
selle küljes olevatele väliskülgedel asuvatele 
nuppudele.

1
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Tõukekäepideme regu-
leerimine

Kinnita kattevarju alumine osa jalatoe alla, 
kasutades selleks olemasolevaid trukke.
stūri. Atkārtojiet darbības arī otrā pusē

5

Rihmade pinguldamiseks tõmba neid 
allapoole, kuni turvavöö jääb püsima 
mugavalt ja kindlalt.

3

Vankrit lahti tehes ja kokku pannes veendu 
alati, et sinu laps oleks ohutus kauguses.

HOIATUS



Lehel 26

Esmalt paiguta jalatugi kõige madalamasse 
asendisse.

Era kokkupanemine

1

Vajuta päästikutele ning tõmba tõukekäepi-
det esmalt üles ja seejärel üle vankri teisele 
poole.

4
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Era kummidel on olemas ka sisekummid, 
millesse on aeg-ajalt vaja õhku juurde pum-
bata. Hoia pumpa käepärast, hoiustades 
seda aluskorvi sees olevas lukuga taskus.

Kummide 
täispumpamine

1

Esmalt eemalda ventiili kork. Hoia seda lähe-
duses ning lastele kättesaamatus kohas.

2

Eemalda pumba otsikult kaitsekork.3

Suru pumba otsik tugevalt ventiili 
peale. Õhu läbiimmitsemise tõttu võib 
kostuda susisev heli. Keera ühenduskoha 
tihendamiseks pumba otsiku hoob üles.

4

Võta lahti pumba käepide ja pumpa 
kumme, kuni saavutad rõhu 2 baari.

5

Seisa vankri taha ja vajuta istme riivi-
dele, tõmmates istme raami samaaegselt 
ülespoole.

2

Keera istet tahapoole, kuni see kokkupandud 
asendisse lukustub.

3

Lehel 28

Era istme allalaskmine

Esmalt haara mõlema käega kaitsepiirdest 
kinni ja vajuta hallidele nuppudele, et istme 
raam vabastada.

1

Lase iste alla ning libista see sünkroonpe-
sadesse, kuni see paika lukustub. Tõmba 
kaitsepiiret ülespoole ja veendu, et see on 
kindlalt kinni.

3

enne istme allalaskmist tõsta alati 
laps vankrist välja. Ära kunagi kasuta 
kaitsepiiret kandekäepidemena sel 
ajal, kui laps vankris istub.

HOIATUS

Tõsta istme raam sünkroonpesadest välja.2

Jätkake voltimist, kuni kuulete automaatse 
lukustuse lukustamist. 

5

Hoolitsusmeetmed!
Pese istmekangas, päikesevari ja 
turvakaare kate masinaga, kasutades 
jahedat vett ja õrnpesu programmi. Ära 
kuivata pesumasinas. Ära triigi. Ära 
kuivata  päikese käes. Kuivata varjulises 
kohas. Kanga tagasipanemiseks korda 
eespool kirjeldatud samme vastupidises 
järjekorras. 

Laske 1x aastas oma jalutuskäru 
hooldada maaletooja või maaletooja 
poolt volitatud koostööpartneri juures.
Enne niiskete ilmade algust, samuti ka 
nende vältel, soovitame teostada 
veermiku ja raami puhastust ning 
töötlust teflon-  või silikonspray laadsete 
toodetega mis on niiskusttõrjuva 
toimega.
Elementaarse hoolitsusmeetmena 
soovitame iga 3 kuu tagant jalutuskäru 
rataste laagrid ja teljed puhastada ning 
kata silikonspray kattega. Juhul kui 
jalutuskäru on tihti liivane või tolmune 
võiks seda protsessi teha tihedamini.



jalutuskäru

Garantii ja ohutusstandardid

Käesolev toode on hinnatud ohutusstandard-

itele  ASTM F833-15, SOR/2016-167 ja EN1888-

1/2:2018 vastavaks.

Sinu Bumbleride’i vankri raamile kehtib 

3-aastane garantii. Lisaks on kindlustatud ka 

eluaegne sõbralik klienditeenindus, et tagada 

sinu rahulolu pikkadeks aastateks. Bumbleride 

tagab, et toote raamil ei ole tootmisest tingitud 

defekte 3-aastase perioodi vältel alates ostuku-

upäevast. Kanga komponentide, kummide ja 

sisekummide puhul on tagatud, et neil ei esine 

tootmisest tingitud defekte 1-aastase perioodi 

vältel alates ostukuupäevast.

Kulumisest, materjalide väsimisest ja 
ilmastikutingimustest tekkinud kahjud 
parandatakse või asendatakse mõistliku 
hinnaga

Garantiiperioodi kehtima hakkamiseks tuleb 

saata tagasi garantiileht või registreerida 

toode veebis. Garantii kehtib klientidele, kes 

on soetanud oma Bumbleride’i Baltimaades 
ostukviitungi alusel.

Kulud rahvusvahelise tarne eest osade väljava-

hetamise või parandamise puhul kannab klient.

Garantii ei kata kahjusid, mille põhjuseks on: 
kasutamise käigus materjalide kulumine- 
väsimine, jalutuskäru hooletusse või 
hooldamata jätmine, kangaste pleekimine, 
õnnetustest ning teiste tootjate varuosade 

kasutamisest tulenenud tagajärjed. Käesolev 

garantii kehtib ainult Bumbleride’i toodete 

puhul, mis on soetatud volitatud Bumbleride’i 

edasimüüjate käest. Nimekiri volitatud 

edasimüüjatest on kättesaadav veebi-aadressil 

bumbleride.com.

Kõik garantiinõuded tuleb esitada otse voli-

tatud Bumbleride’i edasimüüjale, kelle käest 

toode soetati, või võttes ühendust Bumbleride’i 

klienditeenindusega (info@optes.ee tel: 
+37256567979 või info@bumbleride.com tel: 
1-800-530-3930).
Tarne ja käsitlemisega seotud kulud kannab 

klient. Toote kättesaamisel korraldab Bum-

bleride või selle volitatud remondikeskus 

eseme ülevaatamise. Kui probleem tuleneb 

defektsetest osadest või defektsest tootmisest, 

mille eest on vastutav Bumbleride, kohustub 

Bumbleride toote vastavalt oma äranägemisele 

kas ära parandama või välja vahetama. Kui 

tootele esialgne garantii ei kehti, vastutab klient 

kõikide osutatud teenustega seotud kulude 

kandmise eest.

Bumbleride Inc.
2345 Kettner Blvd. 
San Diego, CA 92101

bumbleride.com  
info@bumbleride.com 
1-800-530-3930

Baltic States Distributor
Optes Baltic OÜ
Suur -Sõjamäe 37a-2
info@optes.ee
+37256567979



• Ära kunagi jäta oma last
järelevalveta.

• Kasuta alati viiepunktilist
turvavööd, et vältida lapse maha
libisemist või kukkumist ja sellest
tulenevaid vigastusi.

• Tõukekäepidemele asetatud 
koormus mõjutab vankri stabiil
sust.

• Enne kasutamist veendu, et kõik
lukustusseadmed oleksid
rakendatud.

• Kasuta alati kõiki kinnitusi.

• Kasuta alati jalgevahelist rihma
koos vöörihmaga.

• Veendu alati enne kasutamist,
et vankri kere, istme või autosse
paigaldatava turvatooli kinni
tused oleksid korrektselt rakenda
tud.

• Kasuta alati kõiki kinnitusi.

• Tõsiste vigastuste vältimiseks
veendu alati, et laps oleks vankri
lahtitegemise või kokkupanemise
ajal ohutus kauguses.

• Ära luba oma lapsel käesoleva
tootega mängida.

• Toote lahtitegemisel ja kokkup
anemisel tuleb olla ettevaatlik, et
sõrmed kuhugi vahele ei jääks.

• Antud toode on mõeldud lastele
alates imikueast kuni raskuseni 22
kg või pikkuseni 120 cm.

• Rakenda alati pidurit, kui sa
vankrist parasjagu kinni ei hoia.

• Liigne koormus võib tekitada
ebastabiilsust ja ohtlikke olu
kordi. Ära luba kunagi mitmel
lapsel korraga ühel istmel olla.
Ära sõiduta kunagi lapsi vankris
sel ajal, kui kasutad treppe või
eskalaatoreid.

• Laps võib libiseda jalaosas
olevatesse avadesse ja lämbuda.
Ära kalluta kunagi vankrit, ilma
et laps turvavööga kinni oleks,
jalatugi oleks tõstetud asendis
ja jalatoe külgkaitsmed oleksid
vankri külge paigaldatud. (Enne
käesoleva toote kasutamist loe
juhiseid!)

• Ära jäta vankrit kauaks päikese 
kätte või kuuma kohta.

• Ära pane vankrit märjana kokku.

• Vankrisse paigutatud kotid ja/või
lisatarvikud võivad muuta vankri
ebastabiilseks. Aluskorvi võib
paigutada maksimaalselt 4,5 kg.

• HOIATUS! Ära luba oma lapsel
selle tootega mängida.

Allpool on välja toodud olulised ohutusjuhised. Hoia käesolev kasutusjuhend tuleviku tarbeks 

alles. Loe käesolevad juhised enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoia need tuleviku tarbeks 

alles. Käesolevate juhiste mittejärgimine võib ohustada sinu last. Veendu alati vankri lahtitegemisel 

ja kokkupanemisel, et lapsed oleksid ohutus kauguses. Rohkem teavet leiad aadressil bumbleride.

com.

HOIATUS - VANKER

NB! Pese istmekangas, 
päikesevari ja turvakaare kate 
masinaga, kasutades jahedat vett 
ja õrnpesu programmi. Ära 
kuivata pesumasinas. Ära triigi.  
Ära kuivata kangaid päikese 
käes. Kuivata kangaid varjulises 
kohas. 
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