
ČSN EN 1273:2005
STN EN 1273:2005
MSZ EN 1273:2005

VAROVÁNÍ! NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU! 
ZABRAŇTE PŘÍSTUPU KE SCHODIŠTI, SCHODůM A NA NEROVNÝ POVRCH.

UPOZORNENIE! NIKDY NENECHÁVAJTE DIEŤA BEZ DOZORU!  
ZABRÁŇTE PRÍSTUPU NA SCHODISKO, SCHODY A NEROVNÉ POVRCHY.

FIGYELMEZTETÉS! SOHA NE HAgYJA gYERMEKÉT fElügYElET NÉlKül! 
TARTSA TÁVOl A lÉPCSŐTŐl ÉS EgYENETlEN fElülETEKTŐl.

Určeno pro děti staré přibližně 6 měsíců, které umí sedět bez pomoci. Není určeno  
pro děti, které umí chodit samy nebo jejichž hmotnost je vyšší než 12 kg.
Určené len pre deti, ktoré dokážu sedieť bez pomoci, vo veku približne 6 mesiacov.  
Nie je určené pre deti, ktoré dokážu chodiť samy, alebo ktoré vážia viac ako 12 kg.
A termék 6 hónapos kortól ajánlott, azoknál a gyermekeknél akik segítség nélkül 
tudnak ülni. Nem ajánlott azoknál a gyermekeknél, akik már önállóan tudnak menni,  
a testsúlyuk meghaladja a 12 kg-t.

Dovozce CZ: ags 92, s. r. o., Rosická 653, 190 17 Praha 9, www.petiteetmars.com
Distribútor SK: ags 92, s. r. o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, www.petiteetmars.com
forgalmazó HU: ags 92, kft., Csaba utca 14-16, HU-9023 győr, www.petiteetmars.com

*

Navigator

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
HASZNÁlATI úTMUTATó

DĚTSKÉ CHODÍTKO
DETSKÁ CHODÚĽKA

BÉBiKOmp

Made in Taiwan

MIN  
6 m

MAX  
12 kg
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FIGYELMEZTETÉS: Kövesse az alábbi utasításokat, ellenkező esetben 
az elem élettartama lerövidülhet, vagy az elemek szivároghatnak, 
felrobbanhatnak. Az elemeket mindig tartsa távol a gyerekektől.  
• Ne használjon egyidejűleg új és használt elemeket!• Ne használjon 
egyidejűleg tartós, féltartós, tölthető elemeket! • Kizárólag ugyanazon 
típusú vagy a javasolt elemekkel egyenértékű elemeket szabad használni. 
• Az elemek készülékbe helyezésénél ügyeljen a megfelelő polaritásra! 
• Ne zárja rövidre az elemeket! • Ne tárolja az elemeket szélsőséges 
hőmérsékleten (például padlás, garázs vagy autó)! • Vegye ki a lemerült 
elemeket az elemtartó rekeszből!• Ne próbálja az elemeket utántölteni, ha 
nincsenek a „feltölthető” vagy „tölthető” szóval jelölve! • Az újratölthető 
elemeket el kell távolítani a játékból feltöltés előtt. • Az újratölthető 
elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad újratölteni. • A használt 
elemeket kérjük, kezelje szelektíven (kihelyezett elemgyűjtőbe dobja). • Ha 
hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket.

UPOZORNENIE: Postupujte podľa pokynov v tejto sekcii. Inak sa životnosť 
batérií môže skrátiť alebo batérie môžu presakovať alebo prasknúť. Vždy 
držte batérie mimo dosahu detí. • Nekombinujte staré a nové batérie.  
• Nekombinujte alkalické, štandardné alebo dobíjacie batérie.  
• Majú byť použité iba batérie rovnakého alebo podobného typu, ako 
sa odporúča. • Nainštalujte batérie tak, aby polarita každej z nich 
zodpovedala značeniu v priestore pre batérie. • Neskratujte batérie.  
• Neskladujte batérie na miestach s extrémnymi teplotami (napr. podkrovie, 
garáže alebo automobily). • Vyberte vybité batérie z batériového priestoru. 
• Nikdy sa nepokúšajte dobíjať batériu, pokiaľ nie je výslovne označená 
„dobíjacia“. • Dobíjacie batérie odstráňte z výrobku pred dobíjaním.  
• Dobíjacie batérie dobíjajte len pod dohľadom dospelej osoby. • Prosím 
použite správny spôsob likvidácie batérií. • Vyberte batérie  
pred dlhodobým uskladnením výrobku.

*

*

* UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů, jinak životnost baterií může být 
zkrácena, baterie mohou vytéci nebo prasknout. Vždy uchovávejte baterie 
mimo dosah dětí. • Nekombinujte nové a staré baterie.  
• Nekombinujte alkalické, standardní a dobíjecí baterie. • Používejte 
jen baterie stejného nebo odpovídajícího typu. • Instalujte baterie tak, 
aby se polarita shodovala s označením v přihrádce na baterie (+) a (-). 
• Nezkratujte baterie. • Neskladujte baterie na místech s extrémními 
teplotami (půda, garáž, auto). • Vždy vyjměte vybité baterie z výrobku.  
• Nikdy nezkoušejte dobíjet baterie, pokud nejsou označeny jako dobíjecí. 
• Dobíjecí baterie vyjměte během nabíjení z výrobku.  • Dobíjejte baterie 
pod dohledem dospělého. • Používejte doporučovaný způsob likvidace 
baterií. • Vždy vyjměte baterie před dlouhodobým uskladněním výrobku. 

*
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Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod  
a uchovejte pro pozdější potřebu.
V případě, že nebudete dodržovat tyto instrukce, 
může dojít ke zranění dítěte.

Obr. 1 – Seznam částí
Obr. 2a – Zdvihněte horní část chodítka, až zaklapne.
Obr. 2b – Montáž sedátka
Obr. 2c – Montáž zarážek
Obr. 3+ 3a + 3b – Montáž hracího pultíku

Obr. 4 – Montáž koleček
Obr. 5 – Použití: 
	 •	 Při	rozkládání	chodítka	odejměte	pultík	 

  od základny chodítka 
	 •	 Pro	nastavení	výšky	otočte	tlačítkem	a	potom		

  jej stiskněte. Chodítko se automaticky zablo-  
 kuje v požadované poloze po uvolnění tlačítka

	 •	 Složení	chodítka:	otočte	tlačítko,	stiskněte	jej	 
  a potom složte chodítko

CZ

Záruční podmínky
a) záruční doba je 24 měsíců od data prodeje
b)	 záruka	se	vztahuje	na	vady	materiálu	a	výrobní	vady	

způsobené	výrobcem,	které	se	projeví	v	záruční	době
c)	 při	uplatňování	záruky	předložte	s	výrobkem	řádně	

vyplněný	záruční	list	a	doklad	o	koupi
d)	 výrobek	musí	být	používaný	výhradně	k	účelu,	 

pro	který	byl	vyroben
e)		 výrobek	musí	být	řádně	skladovaný,	ošetřovaný	 

a	udržovaný
f)		 výrobek	musí	být	v	záruční	době	opravovaný	výhrad-

ně v záruční opravně, proto se obraťte  
na prodejnu, kde jste jej zakoupili

g)	 výrobek	je	nutno	dopravit	v	čistém	stavu	a	v	ochran-
ném obalu

Záruka se nevztahuje na 
a) závady vzniklé nedodržením záručních podmínek
b)		 části	poškozené	běžným	fyzickým	opotřebením	
c)		 roztržený,	proděravělý	nebo	vytržený	potah
d)  vytržené upínací části, pásy a druky
e)		 mechanické	poškození	způsobené	nesprávným	použí-

váním
f)  zaprání potahu v důsledku praní nebo deště a jeho 

vyblednutí
g)		 ztrátu	barev	čištěním,	třením	na	silně	namáhaných	

místech,	vyblednutím	způsobeném	silným	slunečním	
žárem

h)  škody způsobené rezivěním při nedostatečné péči

UPOZORNĚNÍ
•	 VAROVÁNÍ! NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ  

BEZ DOZORU.

•	 VAROVÁNÍ! DÍTĚ UMÍSTĚNÉ V CHODÍTKU SE MůŽE 
DOSTAT KE VZDÁlENÝM PŘEDMĚTůM A POHYBO-
VAT SE RYCHlEJI.

•	 ZABRAŇTE PŘÍSTUPU KE SCHODIŠTI, SCHODůM  
A NA NEROVNÝ POVRCH.

•	 ZABEZPEČTE VŠECHNA TOPENIŠTĚ, TOPNÁ TĚlE-
SA A VAŘIČE.

 ODSTRAŇTE Z DOSAHU CHODÍTKA HORKÉ KAPA-
lINY, PŘÍVODNÍ ŠŇůRY El. SPOTŘEBIČů A DAlŠÍ 
POTENCIÁlNÍ NEBEZPEČÍ.

•	 ZABRAŇTE SRÁŽKÁM SE SKlENĚNOU VÝPlNÍ 
DVEŘÍ, OKEN A NÁBYTKU

•	 NEPOUŽÍVEJTE CHODÍTKO, POKUD JE NĚKTERÁ 
ČÁST ZlOMENÁ NEBO CHYBÍ.

•	 TOTO CHODÍTKO SE SMÍ POUŽÍVAT POUZE  
PO KRÁTKOU DOBU (NAPŘ. 20 min.)

•	 CHODÍTKO JE URČENO PRO DĚTI, KTERÉ UMÍ 
SEDĚT BEZ POMOCI, PŘIBlIŽNĚ OD STÁŘÍ 6 MĚSÍ-
Ců. NENÍ URČENO PRO DĚTI, KTERÉ UMÍ CHODIT 
SAMY A JEJICHŽ HMOTNOST JE VĚTŠÍ NEŽ 12 kg.

•	 NEPOUŽÍVEJTE NÁHRADNÍ DÍlY, KTERÉ NEJSOU 
DOPORUČENY VÝROBCEM  NEBO DODAVATElEM.

•	 NEPOUŽÍVEJTE ROZDÍlNÉ TYPY BATERIÍ NEBO 
NEMÍCHEJTE STARÉ S NOVÝMI BATERIEMI.

•	 VYBITÉ BATERIE VYJMĚTE Z CHODÍTKA.

•	 POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ BATERIE STEJ-
NÉHO TYPU.

•	 VKlÁDEJTE BATERIE VE SPRÁVNÉ POlARITĚ.

•	 NEVYNDAVEJTE Z CHODÍTKA BATERIE, DOKUD SE 
ZCElA NEVYBIJÍ.

•	 IgElITOVÝ OBAl ODSTRAŇTE Z DOSAHU DÍTĚTE. 
HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ.

Péče a údržba
K prodloužení životnosti chodítka udržujte jej čisté 
a mimo dosah přímého slunečního záření.
Odnímatelný	potah	můžete	čistit	pomocí	teplé	vody	
a jemného čistícího prostředku. Potom nechte potah 
dostatečně uschnout (nenechávejte na přímém 
slunci).
V případě, že kolečka začnou vrzat, je možné použít 
sprej na bázi silikonu.
Nepoužívejte sušičku, bělidla.
Nevkládejte potah do pračky, pokud není uvedeno 
na informačním štítku.
Ostatní	části	sedátka	otírejte	navlhčeným	hadříkem	
s	jemným	čistícím	prostředkem.
Před složením nechte chodítko důkladně oschnout.
Skladujte chodítko na suchém a dobře větraném 
místě.
Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby správně 
dotaženy.
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Návod na používanie

Pred používaním pozorne prečítajte návod a uschovaj-
te ho na použitie v budúcnosti. Ak sa nedodrží tento 
návod, dieťa sa môže zraniť. 

Obr. 1 – Zoznam častí
Obr. 2a – Zdvihnite hornú časť chodúľky, až zaskočí.
Obr. 2b – Montáž sedadla
Obr. 2c – Montáž zarážok
Obr. 3+ 3a + 3b – Montáž hracieho pultíka

Obr. 4 – Montáž koliesok
Obr. 5 – Použitie: 
	 •	 Pri	rozkladaní	chodúľky	odstráňte	pultík
   od základne chodúľky
	 •	 Pre	nastavenie	výšky	otočte	tlačidlom	 

  a potom ho stlačte. Chodúľka sa automaticky  
  zablokuje v požadovanej polohe po uvoľnení  
  tlačidla.

	 •	 Zloženie	chodúľky:	otočte	tlačidlo,	stlačte	ho
   a potom chodúľku zložte.

SK

Záručné podmienky
a) záručná doba je 24 mesiacov od dátumu predaja
b) záruka sa vzťahuje na vady materiálu spôsobené 

výrobcom,	ktoré	sa	prejavia	v	záručnej	dobe
c)		 pri	uplatnení	záruky	predložte	s	výrobkom	riadne	

vyplnený	záručný	list	a	doklad	o	kúpe
d)		 výrobok	musí	byť	používaný	výhradne	na	ten	účel,	 

ku	ktorému	bol	vyrobený
e)		 výrobok	musí	byť	riadne	skladovaný	,	ošetrovaný	 

a	udržiavaný
f)		 výrobok	musí	byť	v	záručnej	dobe	opravovaný	vý-

hradne v záručnej opravovni, preto sa obráťte  
na predajňu, kde ste ho zakúpili

g)		 výrobok	je	nutné	dopraviť	k	reklamácií	v	čistom	stave	
a v ochrannom obale

Záruka sa nevzťahuje na
a)	 závady	vzniknuté	nedodržiavaním	záručných	 

podmienok
b)	 časti	poškodené	bežným	fyzickým	opotrebením
c)	 roztrhnutý,	prederavený	alebo	vytrhnutý	poťah
d) vytrhnuté upínacie časti, pásy a cvoky
e) mechanické poškodenie spôsobené nesprávnym 

používaním
f) zatečenie poťahu v dôsledku prania alebo dažďa  

a jeho vyblednutie
g) stratu farby spôsobenú čistením, trením na silne 

namáhaných	miestach	a	vyblednutím	spôsobeným	
silným	slnečným	žiarením

h) škody spôsobené hrdzavením pri nedostatočnej 
starostlivosti

UPOZORNENIE
•	 UPOZORNENIE! NIKDY NENECHÁVAJTE DIEŤA  

BEZ DOZORU.
•	 UPOZORNENIE! V DETSKEJ CHODúĽKE BUDE 

DIEŤA SCHOPNÉ DOSIAHNUŤ ĎAlEJ A POHYBO-
VAŤ SA RÝCHlEJŠIE.

•	 ZABRÁŇTE PRÍSTUPU NA SCHODISKO, SCHODY 
A NA NEROVNÉ POVRCHY.

•	 ZAMEDZTE PRÍSTUP KU VŠETKÝM OHŇOM, 
KúRENIAM, SPOTREBIČOM NA OHRIEVANIE  
A VARENIE.

•	 ODSTRÁŇTE Z DOSAHU CHODúĽKY HORúCE 
KVAPAlINY, ElEKTRICKÉ PRÍVODNÉ ŠNúRY  
A INÉ MOŽNÉ RIZIKÁ.

•	 ZABRÁŇTE NÁRAZU DO SKlA VO DVERÁCH, 
OKNÁCH A NÁBYTKU

•	 NEPOUŽÍVAJTE DETSKú CHODúĽKU, AK Sú 
NEJAKÉ DIElCE ZlOMENÉ AlEBO CHÝBAJú.

•	 POUŽÍVAJTE TúTO DETSKú CHODúĽKU lEN 
POČAS KRÁTKYCH ČASOVÝCH INTERVAlOV  
(NAPR. 20 min.)

•	 CHODúĽKA JE URČENÁ PRE DETI, KTORÉ DOKÁ-
ŽU SEDIEŤ BEZ POMOCI, PRIBlIŽNE  
OD 6 MESIACOV. NIE JE URČENÁ PRE DETI, 
KTORÉ VÁŽIA VIAC AKO 12 kg.

•	 NEPOUŽÍVAJTE INÉ NÁHRADNÉ DIElCE  
OKREM TÝCH, KTORÉ SCHVÁlIl VÝROBCA  
AlEBO DOVOZCA.

•	 NEPOUŽÍVAJTE ROZDIElNE TYPY BATÉRIÍ AlE-
BO NEMIEŠAJTE STARÉ S NOVÝMI BATÉRIAMI.

•	 VYBITÉ BATÉRIE VYBERTE Z CHODúĽKY.
•	 POUŽÍVAJTE lEN ODPORúČANÉ BATÉRIE  

ROVNAKÉHO TYPU.
•	 VKlADAJTE BATÉRIE V SPRÁVNEJ POlARITE.
•	 NEVYBERAJTE Z CHODúĽKY BATÉRIE, KÝM NIE 

Sú CElKOM VYBITÉ.
•	 IgElITOVÝ OBAl ODSTRÁŇTE Z DOSAHU 

DIEŤAŤA. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA.
•	 RIAĎTE SA NÁVODOM NA BEŽNú úDRŽBU  

AlEBO PRANIE.

Starostlivosť a údržba
Aby ste predĺžili životnosť chodúľky, udržiavajte ju 
čistú a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. 
Odnímateľný	poťah	môžete	čistiť	teplou	vodou	 
a	jemným	čistiacim	prostriedkom.	Nechajte	dostatoč-
ne uschnúť (nenechávajte na priamom slnku). 
V prípade, že kolieska začnú vŕzgať, je možné použiť 
sprej na báze silikónu. 
Nepoužívajte sušičku, bielidlá. 
Pri čistení postupujte podľa pracích symbolov. 
Ostatné časti sedadla čistite navlhčenou handričkou  
s	jemným	čistiacim	prostriedkom.	
Pred zložením nechajte chodúľku dôkladne uschnúť. 
Skladujte chodúľku na suchom a dobre vetranom 
mieste. 
Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky správne  
dotiahnuté.
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Használati útmutató

Használat előtt kérjük olvassa el a tájékoztatót, és 
őrizze meg. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, 
gyermeke megsérülhet.

1. kép – Alkatrészlista
2a. kép – Kattanásig emelje a bébikomp felső részét.
2b. kép – ülőke összeszerelése
2c. kép – fékek szerelése
3+3a+3b - Játéktálca összeszerelése

4. kép – Kerekek összeszerelése
5. kép – Használat
	 •	 A	szétszerelésnél	távolítsa	el	a	tálcát	a	bébi	 	

 komp alapjáról
	 •	 A	magasság	beállításánál	fordítsa	el	a	gom	 	

  bot, majd nyomja meg. A bébikomp automa  
 tikusan a kívánt helyzetbe áll a gomb meg  
  nyomásánál

	 •	 A	bébikomp	összerakása:	fordítsa	el	a		 	
  gombot, nyomja meg és utána rakja össze a   
 bébikompot

HU

Jótállási feltételek
a) A jótállási idő 24 hónap az eladás napjától
b) A garancia a gyártó által okozott anyaghibára 

terjed ki a jótállási idő alatt.
c) A garanciajegyhez csatolja a kitöltött jótállási 

jegyet és a vásárlást igazoló blokkot
d) A terméket kizárólag arra a célra használja, amely-

re készült
e) A terméket tárolja, kezelje és ápolja megfelelően
f) A garanciális idő alatt a terméket csak a kijelölt 

javítóműhelyben lehet javítani, ezért lépjen kapc-
solatba az üzlettel, ahol vásárolta

g) A terméket tiszta állapotban és védőcsomagolás-
ba kell a garanciális javításra átadni

A garancia nem vonatkozik
a) Ha nem tartja be a jótállási feltételeket
b) Alkatrészek általános elhasználódása
c) Szakadt, kilyukasztott kárpit
d) Kitépett csatok, hevederek és csapok
e) Helytelen használatból eredő mechanikus károso-

dás
f) Mosás vagy eső által beázott huzat és a színek 

kifakulása
g) Tisztítás okozta színvesztés, erős napfény okozta 

kifakulás.
h) Rozsda okozta hibák a nem megfelelő használat-

ból eredően

FIGYELMEZTETÉS
•	 fIgYElMEZTETÉS! SOHA NE HAgYJA gYER-

MEKÉT ŐRIZET NÉlKül.
•	 fIgYElMEZTETÉS! A BÉBIKOMPBA HElYE-

ZETT gYERMEK TÁVOlABBI TÁRgYAKAT IS 
ElÉRHET ÉS gYORSABBAN KÖZlEKEDHET.

•	 TARTSA TÁVOl A lÉPCSŐTŐl ÉS 
EgYENETlEN fElülETEKTŐl.

•	 TARTSA TÁVOl KÁlYHÁKTól, fŰTŐTES-
TEKTŐl ÉS HŐSUgÁRZóKTól.

•	 A BÉBIKOMPOT TARTSA TÁVOl fORRó 
fOlYADÉKOKTól, ElEKTROMOS VEZETÉ-
KEKTŐl ÉS MÁS lEHETSÉgES VESZÉlY-
fORRÁSTól.

•	 NE HAgYJA üTKÖZNI AZ AJTóK, ABlAKOK 
ÉS BúTOROK üVEg RÉSZEIVEl.

•	 NE HASZNÁlJA A BÉBIKOMPOT, HA VAlAME-
lYIK RÉSZE TÖRÖTT VAgY HIÁNYZIK.

•	 EZT A BÉBIKOMPOT CSAK RÖVID IDŐTAR-
TAMRA HASZNÁlJA ( Pl 20 PERC)

•	 ÖNÁllóAN ülNI TUDó gYERMEKEKNEK 
AJÁNlOTT, KÖRülBElül 6 HóNAPOS 
KORTól. NEM AJÁNlOTT AZOKNAK A gYER-
MEKEKNEK, AKIK MÁR ÖNÁllóAN MENNI 
TUDNAK ÉS A SúlYUK MEgHAlADTA  
A 12 Kg-T

•	 NE HASZNÁlJON A gYÁRTó VAgY A 
fORgAlMAZó ÁlTAl JóVÁ NEM HAgYOTT 
AlKATRÉSZEKET.

•	 NE HASZNÁlJON KülÖNBÖZŐ TÍPUSú 
ElEMEKET ÉS NE KEVERJE AZ úJ ÉS RÉgI 
ElEMEKET.

•	 A lEMERülT ElEMEKET TÁVOlÍTSA El A 
BÉBIKOMPBól.

•	 CSAK AZ AJÁNlOTTAl MEgEgYEZŐ TÍPUSú 
ElEMEKET HASZNÁlJON.

•	 A POlARITÁSNAK MEgfElElŐEN HElYEZZE 
BE AZ ElEMEKET.

•	 NE VEgYE KI AZ ElEMEKET A BÉBIKOMPBól, 
MÍg TElJESEN lE NEM MERülNEK.

•	 A MŰANYAg CSOMAgOlÁST TARTSA TÁVOl 
A gYERMEKÉTŐl. fUllADÁSVESZÉlYT 
JElENTHET.

Tisztítás és karbantartás
A bébikomp élettartamának növeléséhez tartsa min-
dig tisztán és távol a közvetlen napfénytől.
Az eltávolítható huzat meleg vízzel és kímélő tisztítós-
zerrel tisztítható. Majd hagyja teljesen megszáradni ( 
ne hagyja közvetlenül a napon)
Abban az esetben ha a kerekek elkezdenek nyikorogni, 
használjon szilikon alapú sprayt
Ne használjon szárítógépet, fehérítőt.
Ne tegye a huzatot mosógépbe, amennyiben az nincs 
a címkén feltüntetve.
Az ülőke többi részét nedves enyhén tisztítószeres 
ruhával tisztítsa.
Összeszerelés előtt hagyja teljesen megszáradni.  
A bébikompot száraz, jól szellőző helyen tárolja.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarok nincsenek 
e meglazulva.
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