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Został wykryty błąd w tłumaczeniu w części w języku francuskim instrukcji dołączonej do leżaczków Chicco 
Hooplà (odn. 79840), Chicco Balloon (odn. 79282) i Chicco Pocket Relax (odn. 79825). Zostało wskazane, że 
leżaczki Chicco Hooplà, Balloon i Pocket Relax mogą być używane jako fotelik (użycie prawidłowe), a także 
jako fotelik samochodowy (użycie nieprawidłowe). W instrukcji podano jednakże informacje, że leżaczek nie 
może być nigdy używany do przewożenia dzieci w pojazdach silnikowych.  
Pomimo, iż nie zostały zgłoszone żadne wypadki, w ramach ostrożności i postępując zgodnie ze swoją 
maksymą o zapewnianiu maksymalnego bezpieczeństwa, firma Chicco podjęła decyzję o wymianie 
instrukcji produktów aktualnie znajdujących się na rynku.  
Nowa instrukcja jest już dostępna i można ją zidentyfikować następująco: 
 

-          dla Chicco Hooplà: na podstawie odniesienia znajdującego się na ostatniej stronie <<46 079840 
000 000_1711 >> (odniesienie dla poprzedniej, nieprawidłowej wersji to: <<46 079840 000 
000_1617 >>); 

-          dla Chicco Balloon: na podstawie odniesienia znajdującego się na ostatniej stronie <<46 079282 
000 000_1624 >> (odniesienie dla poprzedniej, nieprawidłowej wersji to: <<46 079282 000 
000_1617 >>); 

-           dla Chicco Pocket Relax: na podstawie odniesienia znajdującego się na ostatniej stronie <<46 
079825 000 000_1716 >> (odniesienie dla poprzedniej, nieprawidłowej wersji to: <<46 079825 000 
000_1617 >>); 
 

Jeżeli zakupili Państwo jeden z wymienionych powyżej leżaczków, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym 
działem Obsługi Klienta lub poprzez naszą stronę internetową www.chicco.com w zakładce „Kontakt”.  
Możliwie jak najszybciej zostaną Państwu wysłane nowe instrukcje.  
Nasze instrukcje są dostępne i możliwe do pobrania na naszej stronie internetowej.  
Przekonani, że spotkamy się z Państwa zrozumieniem dla podjętych środków ostrożności oraz nieustannie 
zwracając uwagę na jakość naszych produktów, z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności i 
dziękujemy za współpracę.  
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