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ultrakönnyű babakOcsi

0-15 kg
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NÁVOD NA POUŽÍVANIE
HASzNÁlATI úTmUTATó

ČSN EN 1888:2012  
STN EN 1888:2012
MSZ EN 1888:2012
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NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte pečlivě návod a uschovejte jej pro pozdější 
nahlédnutí. Bezpečnost vašeho dítěte může být ohrožena,  
pokud nebudete postupovat podle návodu. 

Výrobek splňuje normu ČSN EN 1888:2012.

Tento kočárek je určen od narození do 15 kg. 
Důležité: Uschovejte tento návod pro pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ!
• Ponechat dítě bez dozoru může být nebezpečné.
• Před použitím se přesvědčte, že všechna zajišťovací  
   zařízení jsou zapojená.
• Jakékoli břemeno připevněné  k rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku.
• Používejte vždy upínací popruh spolu s opaskem.
• Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.
• Při skládání a rozkládání tohoto výrobku  zajistěte,  
   aby vaše dítě nebylo poblíž a nemohlo dojít k jeho poranění.
• Nedovolte vašemu dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.
• Při manipulaci s polohovatelnými prvky kočárku dávejte pozor,  
   aby pohyblivé díly nepřicházely do styku s částmi těla dítěte. 
• Nepřenášejte kočárek, pokud je dítě v sedadle.
• Během každého stání musí být kočárek zabrzděn.  
   Kočárek s dítětem nikdy nenechávejte stát ve svahu,  
   a to ani tehdy, je-li zabrzděn. 

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím si prečítajte starostlivo návod a uschovajte ho  
pre neskoršie použitie. Bezpečnosť vášho dieťaťa môže byť ohrozená,  
ak nebudete postupovať podľa návodu.

Výrobok spĺňa normu STN EN 1888:2012.

Tento kočík je určený deťom 0 mesiacov max. do 15 kg.
Dôležité: Uschovajte tento návod pre neskoršie nahliadnutie.

UPOZORNENIE!
• Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
• Pred použitím sa presvedčte, že všetky blokovacie zariadenia sú  
   zapnuté.
• Akékoľvek bremeno pripevnené k rukoväti ovplyvňuje stabilitu kočíka.
• Vždy používajte zádržný systém.
• Tento výrobok nie je vhodný pri behaní alebo korčuľovaní.
• Aby sa zabránilo zraneniu, zabezpečte, aby sa dieťa zdržiavalo mimo,  
   keď sa tento výrobok skladá a rozkladá.
• Nedovoľte vášmu dieťaťu, aby sa s týmto výrobkom hralo.
• Pri manipulácii s polohovateľnými prvkami kočíka dávajte pozor,  
   aby pohyblivé diely neprichádzali do styku s časťami tela dieťaťa.
• Neprenášajte kočík, ak je dieťa v sedadle.
• Počas každého státia, musí byť kočík zabrzdený. Kočík s dieťaťom 
   nikdy nenechávajte stáť vo svahu, a to ani vtedy, ak je zabrzdený.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót és 
őrizze meg a későbbiekre. Gyermeke biztonsága érdekében kövesse az 
útmutatóban leírtakat.

A termék megfelel a MSZ EN 188:2012.

Ez a babakocsi újszülött kortól 0 hónapos korig, max. 15 kg-ig ajánlott. 
Fontos: Őrizze meg ezt az útmutatót a későbbiekre. 

FIGYELMEZTETÉS!
• Soha ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül.
• Használat előtt győződjön meg róla, hogy az összes biztonsági  
   hevedert rögzítette.
• Bármilyen súly a karra helyezve a babakocsi stabilitását befolyásolja.
• Mindig használja a biztonsági rendszert.
• Ez a termék nem megfelelő futáshoz és korcsolyázáshoz.
• Összerakásnál és szétnyitásnál győződjön meg róla, hogy a gyermek   
   megfelelő távolságban van, hogy megelőzze az esetleges sérüléseket.
• Ne engedje a gyermekét, hogy a termékkel játsszon.
• A babakocsi beállításánál ügyeljen, hogy a mozgó részek  
   ne érintkezzenek a gyermek testével.
• Ne emelje a babakocsit, ha a gyermek benne van.
• Minden esetben, ha megáll a babakocsival használja a féket.  
   A babakocsit gyermekével soha ne hagyja őrizetlenül lejtőn,  
   még akkor sem, ha használja a féket.

CZ

SK

HU
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Seznam součástí: 
Před prvním použitím se ujistěte, že máte 
všechny součásti, uvedené níže. Pokud některá 
část chybí, obraťte se na prodejce.
Hlavní kostra. Otočné přední kolo 2 ks.  
Zadní kolo 2 ks. Bezpečnostní madlo.  
Návod k použití.

Zoznam súčastí
Pred prvým použitím sa uistite, že máte všetky 
súčasti, ktoré sú uvedené nižšie. Ak niektorá 
časť chýba, obráťte sa na predajcu.
Hlavná kostra. Otočné predné koleso 2 ks.
Zadné koleso 2 ks. Bezpečnostné madlo.
Návod na použitie.

Alkatrész lista:
Az első használat előtt győződjön meg róla, 
hogy minden alkatrész, ami a listán szerepel 
megtalálható a csomagban. Ha valamelyik 
alkatrész hiányzik, vegye fel a kapcsolatot 
az eladóval. Váz. 2 db első forgó kerék. 2 db 
hátsó kerék. Biztonsági fogantyú. Használati 
útmutató.

Hlavní kostra.
Hlavná kostra.
Váz.

Otočné přední kolo 2 ks. 
Otočné predné koleso 2 ks.
2 db első forgó kerék. 

Bezpečnostní madlo. 
Bezpečnostné madlo.
Biztonsági fogantyú. 
 

Zadní kolo 2 ks. 
Zadné koleso 2 ks.
2 db hátsó kerék.
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UPOZORNĚNÍ! Pokud není kočárek používán v souladu s těmito 
instrukcemi, může dojít k závažnému poranění dítěte!
Vždy používejte bezpečnostní pásy. Předejdete tak vážným poraněním 
dítěte způsobeným pádem nebo vyklouznutím z kočárku. Nikdy 
nenechávejte dítě v kočárku bez dozoru dospělé osoby. Nikdy kočárek 
nepřenášejte, pokud je dítě v sedadle. Nepoužívejte kočárek na strmém 
svahu, schodišti, eskalátoru, pláži, bahnitém nebo kamenitém terénu. 
Nikdy nevozte více jak jedno dítě a zajistěte, aby nesedělo na jiných 
částech kočárku, kromě sedadla. Nedovolte vašemu dítěti stání na 
sedadle. Nepokládejte ani nezavěšujte předměty na stříšku nebo rukojeť, 
aby nedošlo k narušení stability a kočár se nepřevrhnul. Vždy kočárek 
zabrzděte, když stojí na místě.

UPOZORNĚNÍ! Do košíku nevkládejte více jak 4,5 kg zátěže. 
Překročení povolené nosnosti nebo předměty uložené  košíku, 
tak že přesahují do stran, mohou ohrozit bezpečné používání 
kočárku.

VAROVÁNÍ: Nesprávné používání nebo nedostatečnáznalost pokynů 
mohou mít za následek nebezpečné situace, zranění osob, nebo 
poškození kočárku. Pravidelně kontrolujte, zda kočárek nemá uvolněné 
šrouby, opotřebovaný nebo roztržený potah. Vyměňte nebo opravte 
poškozené části. Používejte pouze originální náhradní díly dodané 
výrobcem nebo prodejcem. Před použitím kočárku po delším skladování 
jej důkladně prohlédněte. Igelitový obal, ve kterém je kočárek zabalený, 
by mohl být pro vaše dítě nebezpečný, a proto jej ihned vyhoďte.  
HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. Kočárek tlačte pouze v tempu chůze.

UPOZORNENIE! Ak nie je kočík používaný v súlade s týmito 
inštrukciami, môže dôjsť k závažnému poraneniu dieťaťa! Vždy používajte 
bezpečnostné pásy. Predídete tak vážnym poraneniam dieťaťa, 
spôsobených pádom alebo vykĺznutím z kočíka. Nikdy nenechávajte dieťa 
v kočíku bez dozoru dospelej osoby. Nikdy kočík neprenášajte, pokiaľ 
je dieťa v sedadle. Kočík nepoužívajte na strmom svahu, schodisku, 
eskalátoroch, pláži, bahnitom alebo kamenistom teréne. Nikdy nevozte 
viac ako jedno dieťa a zaistite, aby nesedelo na iných častiach kočíka, 
okrem sedadla. Nedovoľte vášmu dieťaťu stáť na sedadle. Neklaďte ani 
nevešajte predmety na striešku alebo rukoväť, aby nedošlo k narušeniu 
stability a kočík sa neprevrhol. Vždy kočík zabrzdite, keď stojí na mieste.

UPOZORNENIE! Do košíka nevkladajte viac ako 4,5 kg záťaže. 
Prekročenie povolenej nosnosti alebo predmety uložené  
v košíku, ktoré presahujú do strán, môžu ohroziť bezpečné 
používanie kočíka.

VAROVANIE: Nesprávne používanie alebo nedostatočná znalosť 
pokynov môžu mať za následok nebezpečné situácie, zranenia osôb 
alebo poškodenie kočíka. Pravidelne kontrolujte, či kočík nemá uvoľnené 
skrutky, opotrebovaný alebo roztrhnutý poťah. Vymeňte alebo opravte 
poškodené časti. Používajte len originálne náhradné diely dodané 
výrobcom alebo predajcom. Pred použitím kočíka po dlhšom skladovaní 
ho dôkladne prezrite. Plastový obal, v ktorom je kočík zabalený, by 
mohol byť pre vaše dieťa nebezpečný, a preto ho ihneď vyhoďte. HROZÍ 
NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. Kočík tlačte len v tempe chôdze.

FIGYELMEZTETÉS!
Amennyiben a babakocsit nem az utasítások szerint használja,  
a gyermek sérülését okozhatja! Mindig használja a biztonsági öveket. 
Így megelőzheti a súlyos kiesés vagy kicsúszás okozta sérüléseket. 
Soha ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül a babakocsiban. Soha 

ne emelje a babakocsit, ha a gyermek benne van. Ne használja a 
babakocsit meredek lejtőn, lépcsők, mozgólépcsők, strandon, sáros 
vagy köves terepen. Soha ne vigyen egynél több gyereket a kocsiban, és 
győződjön meg arról, hogy a babakocsi más részén az ülőke kivételével 
nem ül a gyerek. Ne engedje, hogy a gyermek az ülőkében felálljon. 
Ne tegyen vagy függesszen tárgyakat a napfénytetőre vagy a tolókarra, 
hogy elkerülje a babakocsi instabilitását és a kocsi felborulását. Minden 
esetben, ha megáll, használja a fékeket.

FIGYELMEZTETÉS!
A kosárba ne tegyen 4,5 kg-nál nehezebb súlyt. A megengedett 
súly meghaladása esetén, vagy ha a tárgyat a kosár egyik felébe 
rakja, a kocsi biztonságos használatát veszélyeztetheti.

FIGYELEM:
A helytelen használat vagy az utasítások nem megfelelő ismerete 
nem biztonságos szituációkat, személyek sérülését vagy a babakocsi 
rongálódását okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a babakocsin 
nincsenek kilazult csavarok, elhasználódott vagy szakadt huzat. Cserélje 
ki vagy javítsa meg a sérült részeket. Csak eredeti a gyártó vagy 
forgalmazó által jóváhagyott alkatrészeket használjon. Használat előtt,  
ha hosszabb ideig nem használta alaposan ellenőrizze. A műanyag 
csomagolás, amibe a babakocsi csomagolva van, veszélyes lehet 
gyermekére, ezért azonnal dobja ki. FULLADÁST OKOZHAT.  
Csak gyalogos tempóban tolja a babakocsit.

CZ SK HU
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Názvy jednotlivých dílů:  
Názvy jednotlivých dielov:  
A részek megnevezése:

 1. Rukojeť kočárku. Rukoväť kočíka. Babakocsi tolókar.

 2. Stříška. Strieška. Tető.

 3. Pojistka proti složení. Poistka proti zloženiu. Összecsukó retesz.

 4. Držák stříšky. Držiak striešky. Tető tartó.

 5. Sedák. Sedadlo. Ülőke.

 6. Bezpečnostní madlo. Bezpečnostné madlo. Biztonsági karfa.

 7. Spona bezpečnostního pásu. Spona bezpečnostného pásu. Biztonsági övcsat.

 8. Bederní pás. Bedrový pás. Medence öv.

 9. Rozkrokový pás. Rozkrokový pás. Ágyékpánt.

 10. Brzdová páka. Brzdová páka. Fékkar.

 11. Nožní opěrka. Nožná opierka. Lábtartó.

 12. Košík. Košík. Kosár.

 13. Aretace předního kola. Aretácia predného kolesa. Első kerék zár.

 14. Popruh pro sklápění zádové opěrky.  
  Popruh na sklápanie zadnej opierky.  
  Háttámla összecsukó pánt.
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1. Složení kočárku. Uvolněte pojistku proti složení A.
Prudce zatáhněte za rukojeť směrem nahoru tak, aby se 
kočárek plně otevřel a vy jste slyšeli zaklapnutí zámku B. 
POZOR! Zdvihněte kočárek a zatřeste s ním, aby jste si ověřili, 
že jsou zámky zaklesnuty.

5. Pripevnenie bezpečnostného madla. Zasuňte úchyty 
madla I do plastových držiakov J na každej strane konštrukcie 
kočíka, budete počuť zacvaknutie. Za madlo zatiahnite smerom 
nahor, aby ste sa presvedčili, že je bezpečne pripevnené ku 
kočíku.

2. Montáž předních kol. Přední kolo C nasaďte na trn D na přední straně rámu, je slyšet zacvaknutí. 
Kolo z rámu odejmete stlačením blokovací pojistky a sejmutím kola z trnu.

3. Montáž zadních kol. Nasaďte zadní kolo E na osičku zadní nápravy F. Ujistěte se, že každé z kol 
bylo ve správné pozici zablokováno s hlasitým zacvaknutím. Za kola zatáhněte, aby jste se přesvědčili, 
že jsou na osách bezpečně uzamčena.

4. Připevnění stříšky. Zasuňte plastové spony stříšky G  
do plastových vodítek H na každé straně konstrukce kočárku, jsou slyšet zacvaknutí. Za stříšku 
zatáhněte směrem nahoru, aby jste se přesvědčili, že je bezpečně připevněna ke kočárku. Zapněte 
postranní suché zipy.

5. Připevnění bezpečnostního madla. Zasuňte úchyty madla I do plastových držáků J na každé 
straně konstrukce kočárku, jsou slyšet zacvaknutí. Za madlo zatáhněte směrem nahoru, aby jste se 
přesvědčili, že je bezpečně připevněno ke kočárku.

1. Zloženie kočíka. Uvoľnite poistku proti zloženiu A. Prudko zatiahnite za rukoväť smerom nahor tak, 
aby sa kočík plne otvoril a vy ste počuli zaklapnutie zámku B. POZOR! Zdvihnite kočík a zatraste s ním, 
aby ste si overili, že sú zámky zakliesnené.

2. Montáž predných kolies. Predné koleso C nasaďte na hrot D na prednej strane rámu, budete 
počuť zacvaknutie. Koleso z rámu odoberiete stlačením blokovacej poistky a odobratím kolesa z hrotu.

3. Montáž zadných kolies. Nasaďte zadné koleso E na osku zadnej nápravy F. Uistite sa, že každé 
z kolies bolo v správnej pozícii zablokované s hlasným zacvaknutím. Za kolesá zatiahnite, aby ste sa 
presvedčili, že sú na osiach bezpečne uzamknuté.

4. Pripevnenie striešky. Zasuňte plastové spony striešky G  
do plastových vodidiel H na každej strane konštrukcie kočíka, budete počuť zacvaknutie. Za striešku 
zatiahnite smerom nahor, aby ste sa presvedčili, že je bezpečne pripevnená ku kočíku.  
Zapnite postranné suché zipsy.

MONTÁŽ KOČÁRKU / MONTÁŽ KOČÍKA / BABAKOCSI ÖSSZEÁLLÍTÁSA:

1 . Babakocsi szétnyitása. Oldja ki a kioldó reteszt A. Húzza meg  
a kart felfelé, míg a kocsi teljesen kinyílik és a zár a helyére kattan B.  
FIGYELEM! Emelje fel a babakocsit és rázza meg kissé, hogy  
meggyőződjön a zárak tökéletesen záródtak.

2. Első kerekek beszerelése. Első kerekeket C helyezze a D első tengelyre,  
míg kattanást nem hall. A kereket a biztosító gomb megnyomása után távolíthatja  
el a tengelyről.

3. Hátsó kerekek beszerelése. Helyezze a hátsó kerekeket E a hátsó tengelyre F. 
Győződjön meg róla, hogy az összes kerék megfelelő pozícióban van rögzítve, hallható 
kattanás. Húzza meg a kerekeket, hogy meggyőződjön róla, hogy biztonságosan 
rögzültek. 

4. A tető rögzítése. Dugja a tető műanyag csatját G a műanyag vezetőbe H a babakocsi 
váz minden oldalán, kattanás hallható. Emelje fel felé a tető, hogy meggyőződjön róla, 
hogy biztonságosan rögzítette a babakocsihoz. Kapcsolja be a tépőzárakat.

5. Biztonsági karfa rögzítése. Dugja a karfát I a műanyag konzolba J a babakocsi 
váz mindkét oldalán, míg kattanást nem hall. Emelje fel felé a karfát, hogy meggyőződjön 
róla, hogy biztonságosan rögzítette a kocsihoz.
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1. Používání brzd. Sešlápněte pedál brzdy A pro zabrzdění zadních koleček. Pro odbrzdění, 
zvedněte nohou pedál nahoru. Zatlačte kočárek směrem dopředu, aby jste se přesvědčili,  
že je bezpečně zabrzděn. POZOR!  Vždy kočárek zabrzděte, když stojí na místě.

2. Používání otočných koleček. Zatažením za aretační pojistku směrem nahoru B přední kola 
zablokujete a nebudou se otáčet. Stlačením aretační pojistky směrem dolů opět obnovíte otáčení 
předních kol.

3. Polohování zádové opěrky. Zádovou opěrku sklopíte stlačením tlačítka na seřizovači 
C a uvedením opěrky do požadované polohy. Do vzpřímené polohy uvedete zádovou opěrku 
uchopením D-kroužku D, stlačením seřizovače C a jeho posunutím směrem k sedadlu.

POZOR! Aby jste předešli vážnému zranění, nikdy opěrku nesklápějte ani nezvedejte, když je v 
sedadle dítě!

4. Používání bezpečnostního madla. Madlo E otevřete vytažením úchytu F z držáku na straně 
konstrukce kočárku. Madlo lze otevřít z obou stran. Madlo odejmete vytažením úchytů z držáků  
po stranách kočárku.

1. Používanie bŕzd. Zošliapnite pedál brzdy A pre zabrzdenie zadných kolies. Pre odbrzdenie 
zdvihnite nohou pedál nahor. Zatlačte kočík smerom dopredu, aby ste sa presvedčili, že je 
bezpečne zabrzdený. POZOR! Vždy kočík zabrzdite, keď stojí na mieste.

2. Používanie otočných kolies. Zatiahnutím za aretačnú poistku B smerom nahor, predné 
kolesá zablokujete a nebudú sa otáčať. Stlačením aretačnej poistky smerom nadol opäť obnovíte 
otáčanie predných kolies.

3. Polohovanie chrbtovej opierky. Chrbtovú opierku sklopíte stlačením tlačidla na nastavovači 
C a uvedením opierky do požadovanej polohy. Do vzpriamenej polohy uvediete chrbtovú opierku 
uchopením D-krúžku D, stlačením nastavovača C a jeho posunutím smerom k sedadlu.

POZOR! Aby ste predišli vážnemu zraneniu, nikdy opierku nesklápajte 
ani nezdvíhajte, keď je v sedadle dieťa!

4. Používanie bezpečnostného madla. Madlo E otvoríte vytiahnutím úchytu F  
z držiaka na strane konštrukcie kočíka. Madlo je možné otvoriť z oboch strán.  
Madlo odoberiete vytiahnutím úchytov z držiakov po stranách kočíka.

POUŽÍVÁNÍ KOČÁRKU / POUŽÍVANIE KOČÍKA / BABAKOCSI HASZNÁLATA

1. Fék használata. Lépjen a fék pedálra A a hátsó 
kerekek lefékezéséhez. A fék feloldásához emelje fel 
a lábával a pedált. Tolja kissé előre a babakocsit, hogy 
meggyőződjön róla, hogy biztonságosan lefékezte a kocsit. 
FIGYELEM! Ha megáll, mindig fékezze le a babakocsit.

2. Forgó kerekek használata. A függőleges biztosíték B 
felhúzásával, az első kereket blokkolja, és nem fordul el.  
Ha lenyomja, akkor újra forogni fog az első kerék.

3. Háttámla beállítása. A háttámla beállításához nyomja 
meg a gombot C és állítsa be a megfelelő pozícióba.  
A vízszintes pozíció eléréséhez fogja meg a D-karikát 
D és nyomja meg a gombot C és nyomja lefelé az ülőke 
felé. FIGYELEM! A súlyos sérülés elkerülése érdekében, 
soha ne állítsa a háttámla magasságát, ha a gyermek az 
ülőrészben van.

4. Biztonsági karfa használata. A karfát E a fogantyú F 
babakocsi váz oldalán található konzolból való kioldásával 
tudja kinyitni. A karfa mindkét oldalról nyitható. A karfát 
a fogantyú kihúzásával távolíthatja el a babakocsi két 
oldaláról.

pm_fly_navod_A5_2016-01.indd   7 10.6.2016   12:43:31



5. Seřízení bezpečnostních pásů. Rozkrokový pás G umístěte mezi nohy dítěte. Obě 
přezky na bederním pásu vložte do plastové spony H. Zapojte háček I na ramenním pásu 
do vrchní části spony na bederním pásu. Velikost bederního pásu upravíte uvolněním 
nebo utažením popruhu J.

POZOR! I se zapnutými bezpečnostními pásy na dítě v kočárku dohlížejte.  
Pokud jsoubezpečnostní pásy potrhané nebo roztřepené, kočárek nepoužívejte.

6. Používání stříšky. Stříšku rozevřete zatažením za obloukovou výztuž K směrem  
od rukojeti. Stlačením opačným směrem, stříšku zavřete.

7. Sejmutí zadního kola. Stiskněte uvolňovací tlačítko L na spodní straně brzdového 
pedálu M a kolo sejměte z osy zadní nápravy.

8. Sejmutí předního kola. Stiskněte uvolňovací tlačítko N a kolo O sejměte z trnu  
na konstrukci kočárku.

5. Nastavenie bezpečnostných pásov.
Rozkrokový pás G umiestnite medzi nohy dieťaťa. Obidve pracky na bedrovom páse 
vložte do plastovej spony H. Zapojte háčik I na ramennom páse do vrchnej časti spony  
na bedrovom páse. Veľkosť bedrového pásu upravíte uvoľnením alebo utiahnutím 
popruhu J.

POZOR! Aj so zapnutými bezpečnostnými pásmi na dieťa v kočíku dohliadajte.  
Ak sú bezpečnostné pásy potrhané alebo rozštiepené, kočík nepoužívajte.

6. Používanie striešky. Striešku roztvorte zatiahnutím za oblúkovú výstuž K smerom  
od rukoväti. Striešku zatvoríte stlačením opačným smerom.

7. Odstránenie zadného kolesa. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo L na spodnej strane 
brzdového pedálu M a koleso zložte z osi zadnej nápravy.

8. Odstránenie predného kolesa. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo N a koleso  
zložte z hrotu na konštrukcii kočíka.

5. Biztonsági övek használata. Az ágyék pántot G helyezze a gyermek lábai közé. 
Mindkét csatot a medenceövön helyezze a műanyag klipbe H. Csatlakoztassa  
az I csatot a vállpánton a medenceöv felső részén található nyílásába.  
A medenceöv méretét a pánt J meghúzásával, vagy lazításával állíthatja be.

FIGYELEM! A bekapcsolt biztonsági övek használata közben is legyen  
a gyermek felügyelet alatt. Ha a biztonsági övek szakadt vagy kopott ne használja  
a babakocsit.

6. A tető használata. A tető szétnyitásához húzza a megerősített ívet a tolókartól el. 
Amennyiben a tető szeretné összecsukni, akkor ellentétes irányba tolja az ívet.

7. Hátsó kerék eltávolítása. Nyomja meg a kioldó gombot L a fékpedál alsó részén M 
és vegye le a kereket a hátsó tengelyről.

8. Az első kerék eltávolítása. Nyomja meg a kioldó gombot N és vegye le a babakocsi 
váz tengelyéről. 

MONTÁŽ KOČÁRKU / MONTÁŽ KOČÍKA / BABAKOCSI ÖSSZEÁLLÍTÁSA:
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MONTÁŽ KOČÁRKU / MONTÁŽ KOČÍKA / BABAKOCSI ÖSSZEÁLLÍTÁSA:

9. Připevnění a sejmutí sedáku. *

Sejmutí. Rozepněte sponu 5-bodového pásu a vytáhněte všechny 
popruhy skrz sedák. Uchopte sedák za vrchní část a odepněte suchý zip. 
Připevnění. Protáhněte popruhy 5-bodového pásu příslušnými otvory  
v sedáku a zapněte suchý zip.

POZOR! Pokud je sedák potrhaný, nepoužívejte ho.  
Nepoužívejte kočárek bez sedáku. * Není k dispozici u všech modelů.

10. Složení kočárku. Uzamkněte přední otočná kolečka, posuňte rukojeť  
do rovné polohy, sešlápněte brzdy zadních kol, složte stříšku, vyjměte dítě  
a upravte zádovou opěrku do vzpřímené polohy. Zatáhněte za skládací 
zámek P směrem dovnitř a současně tahejte za pásek Q, který je uvnitř 
sedadla, směrem nahoru. Uzamkněte pojistku proti složení R. Kočárek 
rozložíte, když uvolníte pojistku proti složení R a prudce  zatáhnete rukojetí 
kočárku směrem nahoru tak, aby se kočárek plně otevřel a vy jste slyšeli 
hlasité cvaknutí.

9. Pripevnenie a odstránenie sedadla*

Odstránenie. Rozopnite sponu 5-bodového pásu a vytiahnite všetky 
popruhy cez sedadlo. Uchopte sedadlo za vrchnú časť a odopnite suchý 
zips. Pripevnenie. Pretiahnite popruhy 5-bodového pásu príslušnými 
otvormi v sedadle a zapnite suchý zips.

POZOR! Ak je sedadlo potrhané, nepoužívajte ho. Kočík nepoužívajte bez 
sedadla. *Nie je k dispozícii pri všetkých modeloch

10. Zloženie kočíka. Uzamknite predné otočná kolieska, posuňte rukoväť  
do rovnej polohy, zošliapnite brzdy zadných kolies, zložte striešku, vyberte 
dieťa a upravte chrbtovú opierku do vzpriamenej polohy. Zatiahnite za 
skladací zámok P smerom dovnútra a súčasne ťahajte za pásik Q, ktorý 
je vo vnútri sedadla, smerom nahor. Uzamknite poistku proti zloženiu R. 
Kočík rozložíte, keď uvoľníte poistku proti zloženiu R a prudko zatiahnete 
rukoväťou kočíka smerom nahor tak, aby sa kočík plne otvoril a vy ste 
počuli hlasné cvaknutie.

9. Ülőke rögzítése és eltávolítása*.

Eltávolítás. Oldja ki az 5 pontos biztonsági rendszer csatjait, húzza ki az 
összes biztonsági pántot. Fogja meg az ülés felső részét és kapcsolja ki  
a tépőzárakat. Rögzítés. Fűzze be a biztonsági öveket a megfelelő 
nyílásokba és csatolja be a tépőzárakat.

FIGYELEM! Ha az ülőke szakadt, ne használja. A babakocsit ülőke nélkül 
ne használja ülőke nélkül. *Nem minden típusnál elérhető

10. A babakocsi összecsukása. Rögzítse az első forgó kerekeket,  
a fogantyú helyezze vízszintes pozícióba, fékezze le a hátsó kerekeket, 
csukja össze a tetőt, vegye ki a gyermeket és állítsa a háttámlát függőleges 
pozícióba. Tolja az összecsukó zárat P befelé és egyidejűleg húzza  
a pántot Q, mely az ülőkén belül található, felfelé. Zárja le a R zárat, mely 
megakadályozza a babakocsi szétnyílását. A babakocsi szétnyitásához 
oldja ki a zárat R és húzza meg a kart felfelé úgy, hogy a kocsi teljesen 
szétnyíljon, egy hangos kattanást kell hallani.
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1. Čištění. Stříška, bezpečnostní pásy, sedadlo, košík.
Potah kočárku nelze sejmout. Látkové části čistěte houbou navlhčenou
v neutrálním čistícím prostředku. Na čištění používejte teplou vodu
do 30 °C. Na konstrukci a plasty použijte měkkou tkaninu a přídavek
saponátu. Vytřete do sucha. Nikdy neskládejte vlhký kočárek, předejdete tak vzniku plísním.  
Potahové látky mají vysokou stálobarevnost, splňují směrnice pro dětské kočárky. Přesto může v důsledku  
stoupající ekologické zátěže (UV záření, kyselé deště) dojít k rozložení barviva.Protože na tyto okolnosti nemáme žádný vliv, nemůžeme v těchto 
případech převzít ručení za výrobek. Doporučujeme vám nevystavovat suchý kočárek na delší dobu slunečnímu svitu. 
Kostra kočárku. Pokud se kočárek dostane do kontaktu s vodou, vždy osušte kovové části, abyste zabránili vzniku koroze.  

2. Kolečka a otočný mechanismus. Po delší době používání, se přední kolečka nemusí otáčet tak lehce jako, když byl kočárek nový. To je obvykle 
způsobeno nánosem nečistot v otočném mechanismu. Nečistotu odstraňte pomocí stlačeného vzduchu mířením na body a) a b). Pravidelně kontrolujte 
utažení všech šroubů a matic.

3. Běžná údržba. Pokud to není nezbytně nutné, používání oleje se vyvarujte. Přemíra promazání nebo použití oleje na otočný mechanismus u nových 
kol může způsobit nechtěné vibrování a kolísání. Přidávejte olej na jízdní kola (nebo silikon sprej) jen v malém množství. (Nepoužívejte kuchyňský olej, 
nebo WD-40, který přitahuje prach a funkci mechanismu spíše zhoršuje než vylepšuje). Pravidelně kontrolujte stav koleček a všech pohyblivých částí. 
Chraňte všechny pohyblivé plastové části, které se pohybují po kostře kočárku, před prachem, špínou a pískem. Zabráníte tak tření, které by mohlo 
ohrozit správnou funkčnost kočárku. Uchovávejte kočárek na suchém místě. 

Materiál potahu: 100% polyester.

1. Čistenie. Strieška, bezpečnostné pásy, sedadlo, košík. Poťah kočíka nemožno odstrániť. Látkové časti čistite špongiou navlhčenou v neutrálnom 
čistiacom prostriedku. Na čistenie používajte teplú vodu do 30°C. Na konštrukciu a plasty použite mäkkú tkaninu a prídavok saponátu. Vytrite do sucha. 
Nikdy neskladajte vlhký kočík, predídete tak vzniku plesní. Poťahové látky majú vysokú stálofarebnosť, spĺňajú smernice pre detské kočíky. Napriek 
tomu môže v dôsledku stúpajúcej ekologickej záťaže (UV žiarenie, kyslé dažde) dôjsť k rozloženiu farbiva. Pretože na tieto okolnosti nemáme žiadny 
vplyv, nemôžeme v týchto prípadoch prevziať ručenie za výrobok. Odporúčame vám nevystavovať suchý kočík slnečnému žiareniuna dlhšiu dobu.
Kostra kočíka. Ak sa dostane kočík do kontaktu s vodou, vždy osušte kovové časti, aby ste zabránili vzniku korózie.

2. Kolieska a otočný mechanizmus. Po dlhšej dobe používania, sa predné kolieska nemusia otáčať tak jednoducho, ako keď bol kočík nový. To je 
zvyčajne spôsobené nánosom nečistôt v otočnom mechanizme. Nečistotu odstráňte pomocou stlačeného vzduchu mierením na body a) a b). Pravidelne 
kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc.

3. Bežná údržba. Ak to nie je nevyhnutne nutné, používaniu oleja sa vyvarujte. Nadmiera premazania alebo použitie oleja na otočný mechanizmus  
u nových kolies, môže spôsobiť nechcené vibrovanie a kolísanie. Pridávajte olej na kolesá (alebo silikónový sprej) len v malom množstve. (Nepoužívajte 
kuchynský olej alebo WD-40, ktorý priťahuje prach a funkciu mechanizmu skôr zhoršuje, než zlepšuje). Pravidelne kontrolujte stav kolies a všetkých 
pohyblivých častí. Chráňte všetky pohyblivé plastové časti, ktoré sa pohybujú po kostre kočíka, pred prachom, špinou a pieskom. Zabránite tak treniu, 
ktoré by mohlo ohroziť správnu funkčnosť kočíka. Uchovávajte kočík na suchom mieste. 

Materiál poťahu: 100% polyester.

1. Tisztítás. Tető, biztonsági hevederek, ülőke, kosár. A babakocsi huzatot nem lehet eltávolítani. A szövet részeket nedves szivaccsal és semleges 
tisztítószerrel tisztítsa. A tisztításhoz 30°C-os meleg vizet használjon. A vázat és a műanyag részeket puha ronggyal és tisztítószerrel tisztítsa.  Törölje 
szárazra. Soha ne rakja el, ha nem teljesen száraz, így elkerülheti a penészesedést. A huzat színtartó képessége, megfelel a babakocsikra vonatkozó 
iránymutatásoknak. Mindazonáltal a növekvő környezeti hatásoknak ( UV sugárzás, savas eső)köszönhetően előfordulhat a színek károsodása.  
A környezeti hatások okozta színelváltozásokra nem vállalunk felelőséget. Javasoljuk, hogy a száraz babakocsit ne tárolja hosszabb ideig 
napsugárzásnak kitéve. Babakocsi váz. Ha a babakocsi vízzel érintkezett, mindig szárítsa meg a fém részeke, hogy megakadályozza a rozsda 
kialakulását.

2. Kerék és forgórészek. Ha már hosszabb ideje használja a babakocsit, az első kereket már nem forog olyan könnyedén, mint új korában.  
Ez általában a szennyeződés lerakódása a forgó részekre okozza. A szennyeződéseket sűrített levegő segítségével távolíthatja el az a) és b) pontban 
megjelölt helyeken. Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és anyákat, szükség esetén húzza meg őket. 

3. Karbantartás. Ha nem feltétlenül szükséges kerülje az olajok használatát. A túlzott kenés vagy olaj használata a forgó mechanizmuson, nem kívánt 
vibrálást és ingadozást okozhat. A kerekekre csak kis mennyiségű olajat ( vagy szilikon spray-t) használjon. ( Ne használjon főzőolajat vagy WD-40-et, 
mely vonzza a port és a mechanizmus funkcióját rontja, és nem javítja). Rendszeresen ellenőrizze a kerekeket és az összes mozgó alkatrészt. A mozgó 
alkatrészeket, melyek a talajon mozognak, tartsa tisztán a portól, szennyeződéstől vagy homoktól. Kerülje a mozgó alkatrészek súrlódását, mely 
megakadályozhatja a babakocsi helyes használatát. A babakocsit mindig száraz helyen tárolja. 

Huzat összetétele: 100% poliészter.

BĚŽNÁ UDRŽBA / BEŽNÁ ÚDRŽBA / KARBANTARTÁS
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: 

Kočárek ztěžka zatáčí nebo nezatáčí do strany vůbec: 
•Odstraňte všechny předměty z rukojeti a náklad v košíku rozmístěte rovnoměrně.
•Ujistěte se, že je kočárek odbrzděn. •Ujistěte se, že otočný mechanismus koleček neblokuje nečistota. 

Kočárek nelze složit: 
•Ujistěte se, že je stříška složená a přední kolečka zablokována. 
•Zkontrolujte, že bezpečnostní pás se nikde nezachytil. 

Přejíždění obrubníku: 
•Tažení kočárku směrem vzad přes zadní kolečka může pohyb velmi ztížit až znemožnit. 
•Zadní kola, tažením za rukojeť směrem nahoru, vytáhněte na obrubník a couvněte.

RIEŠENIE PROBLÉMOV: 

Kočík sťažka zatáča alebo nezatáča vôbec do strany: 
• Odstráňte všetky predmety z rukoväte a náklad v košíku rozmiestnite rovnomerne. 
• Uistite sa, že je kočík odbrzdený. • Uistite sa, že otočný mechanizmus kolies neblokuje nečistota. 

Kočík nie je možné zložiť: 
• Uistite sa, že je strieška zložená a predné kolieska sú zablokované. 
• Skontrolujte, že bezpečnostný pás sa nikde nezachytil. 

Prechádzanie obrubníka: 
• Ťahanie kočíka smerom vzad cez zadné kolieska, môže pohyb veľmi sťažiť, až znemožniť. 
• Zadné kolesá, ťahaním za rukoväť smerom nahor, vytiahnite na obrubník a cúvnite.

PRROBLÉMÁK MEGOLDÁSA: 

A babakocsi nehezen fordul, vagy egyáltalán nem fordul el oldalra: 
• Távolítson el mindent a tolókarról, és a kosár tartalmát egyenletesen osztja el. • Győződjön meg róla, hogy a babakocsit nem fékezte le. 
• győződjön meg róla, hogy a forgó mechanizmust nem gátolja szennyeződés.  

A babakocsit nem lehet összecsukni: • Győződjön meg róla, hogy a tető összecsukott állapotban van és az első kerekek blokkolva vannak.  
• Ellenőrizze, hogy a biztonsági heveder nem akadt el valahol. 

A babakocsi járdára tolása: A babakocsi hátrafelé húzása a mozdulatot nagyon meg tudja nehezíteni, sőt lehetetlenné teszi, ha a hátsó kerék a 
földön marad. A hátsó kereket emelje meg úgy, hogy felemeli a tolókart, így előbb a hátsó kereket majd az első kereket tudja felemelni a járdaszegélyre.
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