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CZ

AUTOSEDAČKA, skupina 0 (0-10 kg).
Tato autosedačka odpovídá nejpřísnějším standardům a normám podle ECE 
R44/04 a je vhodná pro děti s hmotností 0-10 kg. Autosedačka zaručuje 
maximální bezpečnost pouze za předpokladu používání v souladu s tímto 
návodem.

Vysvětlivky:
1. skořepina
2. informační nálepka
3. obslužný návod
4. vložka
5. ramenní ochrana
6. spona
7. tlačítko pro nastavení
8. seřízení pásu
9. uchycení bederního pásu
10. uchycení ramenního pásu 
11. varovný symbol
12. tlačítko pro nastavení rukojeti 
13. stříška
14. polstrování
15. uchycení pásu

UPOZORNĚNÍ!
• Autosedačka může zajistit optimální bezpečnost vašeho dítěte pouze
   pokud je používána správně a podle uživatelského návodu.
• Autosedačka smí být používána na předním nebo zadním sedadle 
   pro spolujezdce, ovšem pouze v protisměru jízdy.
• Nepoužívejte autosedačku na sedadle pro spolujezdce, pokud je 
   vybaveno airbagem - toto zařízení může vaše dítě ohrozit na životě!
• Při použití autosedačky, zadní sedadlo pro spolujezdce, musí zůstat 
   nehybné, pokud je skládací.
• Autosedačka musí vždy být zajištěna bezpečnostním pásem, 
   a to i v případě, kdy v ní dítě nesedí.
• Na autosedačce nesmíte provádět jakékoli úpravy nebo přidávat jakékoli 
   doplňkové prvky.
• Pokud používáte autosedačku bez polstrování, nenahrazujte toto 

   polstrování žádným jiným, než originálním dodávaným výrobcem, protože 
   jedině to přispívá k řádné funkčnosti zádržného systému autosedačky.
• Silně nedoporučujeme koupi autosedačky od třetí strany. V takovém případě 
   nemáte nikdy jistotu, že autosedačka nebyla v autě, které mělo nehodu 
   nebo není poškozená nějakým jiným, na první pohled nepatrným, způsobem.
• Ujistěte se, že na zadních sedadlech neleží volně předměty, které 
   by mohly dítěti v autosedačce ublížit při náhlém brzdění.
• Ujistěte se také, že všechny předměty a zavazadla jsou bezpečně zajištěny 
   tak, aby v případě kolize nezranily dítě v autosedačce ani ostatní pasažéry.
• Dětská autosedačka, která se zúčastnila autonehody, nemusí nadále 
   zajišťovat bezpečnost vašeho dítěte vzhledem k na první pohled 
   neviditelnému poškození, a proto by měla být nahrazena.
• NIKDY nenechávejte dítě v autosedačce bez dohledu, a to i když 
   ji používáte mimo automobil.

I. Umístění dítěte do autosedačky (obr. A-F)
• Stlačením červeného tlačítka rozepněte sponu pásů autosedačky.
• Posaďte dítě do autosedačky, nasaďte mu bezpečnostní popruhy 
   a upravte jejich napnutí.
• Zkontrolujte, zda je dítě správně usazeno v autosedačce a zda se jeho 
   záda těsně opírají o zádovou opěrku sedačky.
• Popruhy nesmí být nad rameny dítěte přetočené.
• Plastové ukončení popruhů spojte dohromady.
• Pak vložte konce popruhů do spony, dokud neuslyšíte kliknutí, které 
   potvrzuje zapadnutí zámku.
• Zatáhněte za středový popruh v přední části sedačky,
   abyste se ujistili, že je dítě pevně xováno zádržným systémem.

Nastavení popruhů. Délku popruhů přizpůsobte individuálním potřebám 
vašeho dítěte. Popruhy protáhněte otvory, které jsou nejblíže ramenům 
dítěte. Bezpečnostní pásy v rámci zádržného systému automobilu by měly 
být dotažené tak, aby všechny pásy, které drží dítě, mohly přiléhat k tělu 
dítěte a nebyly přetočené.

Popruhy nastavte následovně:
1. Uvolnění pásu: Stiskněte regulační tlačítko v přední části skořepiny 
a současně zatáhněte za popruhy.
2. Utažení pásu: Utahujte středový pás v přední části skořepiny, dokud 
popruhy nedoléhají těsně k tělu dítěte.

Vložka s tvarovací výplní. Autosedačka je vybavena vyjímatelnou 
vložkou pro kojence. Tvarem se přizpůsobuje poloze dítěte, jeho 
individuálním potřebám a podpírá mu hlavičku. Vložka může být používána 
delší dobu, po odstranění houbovité, tvarovací výplně. Tvarovací výplň 
odstraníte rozložením postranních prvků gázy a zasunutím těchto prvků 
dovnitř. Doporučujeme používání výplně do 5 měsíců věku dítěte.

II. Montáž autosedačky do automobilu
Autosedačka je vhodná do vozidel vybavených 3-bodovými, statickými pásy
a 3-bodovými pásy s navíječem, které odpovídají normě ECE č. 16 
standardní nebo ekvivalentní. 
Při montáži autosedačky do automobilu, dbejte opatrnosti 
v následujících situacích:
• NIKDY nedávejte autosedačku na sedadlo vybavené airbagem! Takové 
   umístění autosedačky by mohlo vést k vážným poraněním nebo dokonce úmrtí.
• VŽDY umístěte autosedačku na sedadlo PROTI směru jízdy! Držadlo 
   autosedačky vždy sklopte do nejnižší pozice (obr.G-I).
• Přední sedadlo pro spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.
• Bezpečnostní pás automobilu maximálně vytáhněte a prostrčte jeho 
   bederní část horní štěrbinou určenou pro bederní bezpečnostní pás (obr.C).
• Připoutejte bezpečnostní pás sponou.
• Protáhněte hrudní část bezpečnostního pásu automobilu škvírou určenou 
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pro hrudní část pásu, která je umístěna na zadní části skořepiny (obr.D).
• Nyní je autosedačka správně instalována.

III. Regulace držadla
Stiskněte současně tlačítka po stranách autosedačky a pohybujte držadlem 
vpřed nebo vzad. Tlačítka se vrátí do své výchozí pozice v momentě, kdy je 
pustíte v pozici, kterou zvolíte. 

Držadlo má čtyři pozice (obr. G)
1. Auto
2. Přenášení
3. Houpání/ spaní 
4. Sezení/ lůžko

Když hledáte vyhovující polohu držadla:
• Použijte obě ruce k stisknutí dvou červených tlačítek regulujících pozici 
   držadla (obr.G).
• Posuňte držadlo do pozice, kterou chcete, a počkejte do chvíle, 
   kdy uslyšíte hlasité kliknutí, které potvrzuje zapadnutí zámku.

IV. Čištění autosedačky
1. Čištění a údržba:
• Skořepinu lze čistit teplou vodou s jemným pracím prostředkem. 
• Polstrování lze prát ručně ve vodě chladnější 30 °C
• NESUŠTE v sušičce.

2. Sejmutí potahu:
• Uvolněte hlavní bezpečnostní sponu.
• Vyjměte tvarovací vložky.
• Otvory v potahu vytáhněte popruhy a rozkrokový pás ven.
• Sejměte potah.

3. Nasazení potahu:
• Otvory v potahu protáhněte popruhy a rozkrokový pás.
• Nasaďte potah.
• Protáhněte popruhy otvory ve tvarovací vložce.

AUTOSEDAČKA, skupina 0 (0-10 kg). 
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Táto autosedačka zodpovedá najprísnejším štandardom a normám podľa 
ECE R44/04 a je vhodná pre deti s hmotnosťou 0-10 kg. Autosedačka 
zaručuje maximálnu bezpečnosť len za predpokladu používania v súlade 
s týmto návodom.

Vysvetlivky:
1. škrupina
2. informačná nálepka
3. návod
4. vložka
5. ramenná ochrana
6. spona
7. tlačidlo pre nastavenie
8. nastavenie pásu
9. uchytenie bedrového pásu
10. uchytenie ramenného pásu
11. varovný symbol
12. tlačidlo pre nastavenie rukoväte
13. strieška
14. polstrovanie
15. uchytenie pásu

1. Toto je univerzálný detský zadržiavací systém (DZS). 
Je homologizovaný podľa predpisu č.44 séria zmien 04, pre všeobecné 
použitie, v motorových vozidlách a pasuje na väčšinu, ale nie na všetky sedadlá.
2. Správne upevnenie možno očakávať, ak výrobca vozidla v príručke 
ku vozidlu uvádza, že vozidlo je vhodné na montáž univerzálneho DZS pre 
danú vekovú kategóriu.
3. Tento DZS bol klasifikovaný ako univerzálny podľa prísnejších podmienok 
ako podmienky platné pre staršie konštrukcie, na ktorých nie je uvedené toto 
upozornenie.
4. Vhodné, len ak sú schválené vozidlá vybavené trojbodovými bezpečnostnými 
pásmi s navíjačom, homologizovanými podľa predpisu OSN/EHK č.16 
alebo podľa inej ekvivalentnej normy.
5. Prípadné nejsnosti konzultujte buď s výrobcom DZS alebo s predajcom.

UPOZORNENIE!
• Autosedačka môže zabezpečiť optimálnu bezpečnosť vášho dieťaťa, 
   iba ak je používaná správne a podľa užívateľského návodu.
• Autosedačka smie byť používaná na prednom alebo zadnom sedadle 
   pre spolujazdca, avšak len v protismere jazdy.
• Nepoužívajte autosedačku na sedadle pre spolujazdca, ak je vybavené 
   airbagom - toto zariadenie môže vaše dieťa ohroziť na živote!
• Pri použití autosedačky, zadné sedadlo pre spolujazdca, musí zostať 
   nehybné, ak je skladacie.
• Autosedačka musí byť vždy zabezpečená bezpečnostným pásom, 
   a to aj v prípade, keď v nej dieťa nesedí.
• Na autosedačke nesmiete vykonávať akékoľvek úpravy alebo pridávať 
   akékoľvek doplnkové prvky.
• Ak používate autosedačku bez polstrovania, nenahrádzajte toto 
   polstrovanie žiadnym iným, než originálnym, dodávaným výrobcom, pretože 
   len to prispieva k riadnej funkčnosti zadržiavacieho systému autosedačky.
• Silne neodporúčame kúpu autosedačky od tretej strany. V takom prípade 
   nemáte nikdy istotu, že autosedačka nebola v aute, ktoré malo nehodu, 
   alebo nie je poškodená nejakým iným, na prvý pohľad nepatrným, spôsobom.
• Uistite sa, že na zadných sedadlách nie sú voľne položené predmety, 
   ktoré by mohli dieťaťu v autosedačke ublížiť pri náhlom brzdení.
• Uistite sa tiež, že všetky predmety a batožina sú bezpečne zaistené tak, 
   aby v prípade kolízie nezranili dieťa v autosedačke ani ostatných pasažierov.
• Ak bola detská autosedačka súčasťou autonehody, nemusí naďalej 
   zaisťovať bezpečnosť Vášho dieťaťa, a to i vzhľadom k poškodeniu, ktoré 
   nie je viditeľné na prvý pohľad, a preto by mala byť nahradená.
• NIKDY nenechávajte dieťa v autosedačke bez dozoru, i keď ju používate 
   mimo automobil.
• Autosedačku chráňte pred slnečným žiarením, nakoľko by mohla byť 
   pre pokožku dieťaťa príliš horúca.

I. Umiestnenie dieťaťa do autosedačky (obr. A-F).
• Stlačením červeného tlačidla rozopnite sponu pásov autosedačky.
• Posaďte dieťa do autosedačky, nasaďte mu bezpečnostné popruhy 
   a upravte ich napnutie.
• Skontrolujte, či je dieťa správne usadené v autosedačke, a či sa jeho chrbát 
   tesne opiera o chrbtovú opierku sedačky.
• Popruhy nemôžu byť nad ramenami dieťaťa pretočené.
• Plastové ukončenie popruhov spojte.
• Potom vložte konce popruhov do spony, pokiaľ nebudete počuť kliknutie, 
   ktoré potvrdzuje zapadnutie zámku.
• Zatiahnite za stredový popruh v prednej časti sedačky, aby ste sa uistili, 
   že je dieťa pevne xované zadržiavacím systémom.

Nastavenie popruhov. Dĺžku popruhov prispôsobte individuálnym 
potrebám vášho dieťaťa. Popruhy pretiahnite otvormi, ktoré sú najbližšie 
ramenám dieťaťa. Bezpečnostné pásy zádržného systému automobilu by mali 
byť dotiahnuté tak, aby všetky pásy, ktoré držia dieťa, mohli priliehať k telu 
dieťaťa a neboli stočené.

Popruhy nastavte nasledovne:
1. Uvoľnenie pásu: Stlačte regulačné tlačidlo v prednej časti škrupiny 
a súčasne zatiahnite za popruhy.
2. Utiahnutie pásu: Uťahujte stredový pás v prednej časti škrupiny, 
kým popruhy nedoliehajú tesne k telu dieťaťa.

Vložka s tvarovacou výplňou. Autosedačka je vybavená vyberateľnou 
vložkou pre dojčatá. Tvarom sa prispôsobuje polohe dieťaťa, jeho 
individuálnym potrebám a podopiera mu hlavičku. Vložka môže byť používaná 
dlhšiu dobu, po odstránení tvarovacej výplne. Tvarovaciu výplň odstránite 
rozložením postranných prvkov gázy a zasunutím týchto prvkov dovnútra. 
Odporúčame používanie výplne do 5 mesiacov veku dieťaťa.

SK
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II. Montáž autosedačky do automobilu
Autosedačka je vhodná do vozidiel vybavených 3-bodovými, statickými 
pásmi a 3-bodovými pásmi s navíjačom, ktoré zodpovedajú norme 
ECE č. 16 štandardné alebo ekvivalentné.
Pri montáži autosedačky do automobilu, dbajte na opatrnosť 
v nasledujúcich situáciách: 
• NIKDY nedávajte autosedačku na sedadlo vybavené airbagom! Také 
   umiestnenie autosedačky by mohlo viesť k vážnym poraneniam 
   alebo dokonca úmrtiu.
• VŽDY umiestnite autosedačku na sedadlo PROTI smeru jazdy! Držadlo 
   autosedačky vždy sklopte do najnižšej pozície (obr. G-I).
• Predné sedadlo pre spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.
• Bezpečnostný pás automobilu maximálne vytiahnite a prestrčte jeho bedrovú 
   časť hornou štrbinou, určenou pre bedrový bezpečnostný pás (obr.C).
• Pripútajte bezpečnostný pás sponou.
• Pretiahnite hrudnú časť bezpečnostného pásu automobilu otvorom, 
   určeným pre hrudnú časť pásu, ktorá je umiestnená na zadnej časti 
   škrupiny (obr.D).
• Teraz je autosedačka správne inštalovaná.

III. Regulácia držadiel
Stlačte súčasne tlačidlá po stranách autosedačky a pohybujte držadlom 
vpred alebo vzad. Tlačidla sa vrátia do svojej východiskovej pozície 
v momente, kedy ich pustíte v pozícii, ktorú zvolíte.

Držadlo má štyri pozície (obr. G)
1. Auto
2. Prenášanie
3. Hojdanie / spanie
4. Sedenie / lôžko

Keď hľadáte vyhovujúce polohu držadla:
• Použite obe ruky na stlačenie dvoch červených tlačidiel, regulujúcich 
   pozíciu držadla (obr.G).
• Posuňte držadlo do pozície, ktorú chcete, a počkajte do chvíle, 
   keď počujete hlasné kliknutie, ktoré potvrdzuje zapadnutiu zámku.

IV. Čistenie autosedačky
1. Čistenie a údržba:
• Škrupinu je možné čistiť teplou vodou s jemným pracím prostriedkom.
• Polstrovanie možno prať ručne vo vode chladnejšej ako 30 °C
• NESUŠTE v sušičke.

2. Odobratie poťahu:
• Uvoľnite hlavnú bezpečnostnú sponu.
• Vyberte tvarovacie vložky.
• Otvormi v poťahu vytiahnite von popruhy a rozkrokový pás.
• Odoberte poťah.

3. Nasadenie poťahu:
• Otvormi v poťahu pretiahnite popruhy a rozkrokový pás.
• Nasaďte poťah.
• Pretiahnite popruhy otvormi v tvarovacej vložke.
• Zapnite hlavnú bezpečnostnú sponu.
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Használat előtt kérjük olvassa el az útmutatót és őrizze meg  
a későbbiekre. Gyermeke biztonsága érdekében kövesse az útmutatóban 
leírtakat. Ez a babakocsi újszülött kortól 15 kg-ig ajánlott.
Fontos- Őrizze meg ezt a használati útmutatót.

FIGYELMEZTETÉS:
• Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
• Használat előtt győződjön meg róla, hogy az összes biztonsági hevedert 
   rögzítette.
• Ne helyezzen be 25 mm-nél vastagabb matracot a babakocsiba.
• Használja a biztonsági hevedereket, amint gyermeke önállóan tud ülni.
• Ezt az ülőkét 6 hónaposnál fiatalabb gyermekeknél ne használja.
• Bármilyen súly a karra helyezve a babakocsi/sportbabakocsi stabilitását 
   befolyásolja.
• Mindig együtt használja a váll és derékhevedereket.
• Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági övek megfelelően 
   záródtak.
• 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 játszon.
• A babakocsi beállításánál ügyeljen, hogy a mozgó részek ne érintkezzenek 
   a gyermek testével.
• Minden esetben ha megáll a babakocsival használja a féket.  
• A babakocsit gyermekével soha ne hagyja őrizetlenül lejtőn, még akkor sem 
   ha használja a féket.
• Ha az autósüléssel használja a babakocsivázat minden esetben 
   az autósülés biztonsági rendszerét használja. Ez a kombináció nem 
   helyettesíti a kiságyat vagy a bölcsőt. Amennyiben gyermekének alvásra van 
   szüksége helyezze a megfelelő fekhelyre, bölcsőbe vagy kiságyba.

A babakocsiban kizárólag csak egy gyermek szállítható.
A babakocsihoz csak a gyártó által jóváhagyott eredeti alkatrészeket használja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS: A babakocsi rendszeres karbantartást 
igényel. A babakocsi huzatát ne távolítsa el. Huzatot nedves szivaccsal 
vagy ronggyal kimélő tisztítószerrel tisztítsa. Rendszeresen ellenőrizze 
a kerekeket és az összes mozgó alkatrészt és tisztítsa meg a portól és 
homoktól. Rendszeresen kenje meg a mozgó alkatrészeket, egy szilikon alapú 
kenőanyaggal.Ha a babakocsi elázik, szárítsa meg és a fém alkatrészeket 
törölje szárazra egy ronggyal. Ha hosszú ideig sugárzó napfénynek kitéve 
tárolja az anyag és a huzat fakulását okozhatja. A babakocsi ne érintkezzen 
sós vízzel.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.
A babakocsi váz, összeszerelése  
és szétszedése. Az első használat előtt távolítson el minden rögzítő zárat. 
A babakocsi szétnyitása előtt ellenőrizze , hogy minden része megfelelő 
állapotban van. Ha sérült a babakocsi ne használja. Tilos  a babakocsi 
használata, ha valamelyik alkatrésze megsérült. Helyezze a vázat egyenes 
felületre(kép1) és oldja fel a biztonsági zárat ( kép 2,3). Ezzel egyidőben húzza 
meg a kart felfelé úgy, hogy kattanást halljon (4,5 kép).Mielőtt elkezdené 
a babakocsit használni, ellenőrizze hogy a biztonsági zárakat rögzítette. A 
babakocsi váz kompatibilis ( adapter használatával) a BERBER, AVIONAUT, 
MAXI COSI, CYBEX, ROMER gyártmányú autósülésekkel. Amennyiben össze 
szeretné csukni a babakocsit, nyomja meg a piros gombot ( kép 6) és húzza 
meg a karokat a fogantyú mindkét oldalán. ( kép 7)
FIGYELEM! Mielőtt összecsukná a babakocsit távolítsa el a fekvőrészt/
ülőkét mert úgy nehéz elvégezni az összecsukást. 
AJÁNLOTT: Járdaszegély vagy egyébb magasabb felületre először mindig 
az első tengelyt emelje fel. Ne használja lépcsőn. A babakocsit gyermekektől 

távol tárolja. A babakocsi összecsukásánál és szétnyitásánál győződjön meg 
róla, hogy gyermeke biztonságos távolságban van.

Fogantyú beállítása.
A fogantyú magassága testreszabható a babakocsit toló személy termetéhez.

Ehhez nyomja meg a foganytú két oldalán található gombot és tartsa 
benyomva míg a kívánt magasságot be nem állítja (kép 8).

Forgó első kerék. 
A babakocsi forgó első kerék rendszerrel rendelkezik (kép 9), mely lehetővé 
teszi, hogy a kereket függőleges helyzetben rögzítse. A kerék függőleges 
helyzetbe való rögzítéséhez fordítsa el a kereket jobbra.  
(kép 10). A kerék levételéhez nyomja meg a gombot (kép11)

A hátsó kerekek fel és leszerelése.
Ha szeretné felrakni a kereket, nyomja meg a gombot (kép 12) és helyezze a 
tengely végére, majd engedje el a gombot és húzza vissza kissé, míg rögzül. A 
hátsó kerék rendszer lehetővé teszi a tengelyek kicserélését. (kép 48, 49, 50)
FIGYELEM! Használat győződjön meg róla, hogy a kerekek megfelelően 
vannak felszerelve.

Felfújható kerék.
Ez a babakocsi elérhető felfújható kerekű változatban is. Optimális nyomáserő 
0,6 bar az első kerekekben és 0,8 bar a hátsó kerekekben.

Lengéscsillapító. A babakocsi lengéscsillapítóval van ellátva,  
a keménysége speciális gombbal állítható (kép 13)

Rögzítőfék. A babakocsi fékkel van ellátva. A babakocsi váz alsó részén a 
pedált lenyomva tudja lefékezni (kép 14), feloldani a pedál felemelésével tudja.
FIGYELEM! A babakocsit gyermekével soha ne hagyja lejtős felületen, még 
akkor sem ha a fékpedál aktiválva van.Ne tolja a babakocsit, ha a fék aktiválva 
van.

Anti-Shock.
A forgó első kerék anti-shock rendszerrel van ellátva mely felfogja  
a rázkódásokat a séták során (kép 15,16)

Fogantyú a szállításhoz.
A babakocsi fogantyúval van ellátva a szállítás megkönnyítéséhez (kép 17)

Fekvő rész.
Ne emelje a gyermeket a fekvő résszel együtt

Megjegyzés: Az újszülötteknek ajánlott a teljesen vízszintes (fekvő) pozíció. 
A fekvő rész 800mm és kevesebb: Ez a termék megfelelő azoknak a 
gyerekeknek , akik még nem tudnak önállóan felülni, átfordulni és nem tud 
önállóan négykézlábra emelkedni. Maximális terhelhetőség: 15 kg.
Fekvő rész be- és kiszerelése. Ha behelyezi a fekvő részt a váz
mindkét oldalán a nyílásokba kell belehelyezni (kép 19,20 ). Az eltávolításhoz 
húzza meg a füleket fekvő rész alsó részének mindkét oldalán (kép21) 
FIGYELEM! Ne csukja össze a babakocsit, míg a fekvő rész benne van,

Fekvőrész tető
A fekvőrész egy rögzített tetővel van ellátva. A tető a kívánt pozícióba állítható 
(kép 22) az oldalán található gomb segítségével (kép 23) A tetőn egy 
praktikus fogantyú található a fekvőrész szállításához (kép 24) és levehető 
huzattal mely szellőző rendszert tartalmaz (kép 25)

Fekvőrész takaró
A fekvőrész egy takaróval van ellátva mely mágneses kapcsokkal és tépőzárral 
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rögzíthető, melyeket a takaró oldalán találhat 
(kép 27) és cipzárral a fekvő rész első részén (kép 26)

A háttámla mozgatása
A háttámla műanyag fogantyúval állítható a támla hátsó részén (kép 28, 28a). 
A fejrész kívánt pozícióját a jobb oldali gombbal állíthatja be (kép29) 

Ülőke rész be- és kiszerelése
A sport verziót az ülőke beszerelésével érheti el, úgy hogy a vázon található 
megfelelő nyílásokba behelyezi (kép 30). 
FIGYELEM! A sportverzió használata előtt győződjön meg róla, hogy az ülőke 
rész megfelelően van beszerelve. Ha szeretné az ülőke részt eltávolítani, húzza 
meg a két oldalt található kart és emelje ki az ülőke részt. A babakocsit ne 
csukja össze, míg az ülőke rész be van szerelve.

Ülőke rész tető
Az ülőke rész tetővel van ellátva, melyet a kampók segítségével rögzíthet 
az ülőke két oldalán található nyílásokba (kép 31). A tető a piros gomb 
megnyomásával és a kampók kiakasztásával távolítható el. A tető beépített 
szellőzőrendszerrel (kép 32) van ellátva, melyet a rögzítők kioldásával 
távolíthat el. 

Háttámla beállítása
A háttámla 4 pozícióba állítható. Tolja a háttámlát a kívánt pozícióba felfelé. 
Lefelé a műanyag kar segítségével állíthatja (kép 34).

Lábtartó beállítása
A lábtartót az oldalsó gombok (kép 34 )együttes benyomásával állíthatja a 
kívánt pozícióba (kép 35)

Biztonsági kapaszkodó
Az ülőke biztonsági kapaszkodóval van ellátva, mely a speciális nyílásokba 
helyezett rögzítőkkel, melyek az ülőke két oldalán találhatók, szerelhető fel. 
Amennyiben el szeretné távolítani a kapaszkodót, nyomja meg a gombot az 
oldalakon és emelje ki ( kép 36-38). Amennyiben eltávolította a kapaszkodót, 
használja a gyermeknél a biztonsági hevederekt, hogy ne csússzon ki.
FIGYELEM! Mindig, amikor a gyermek a babakocsiban ül használja  
a biztonsági kapaszkodót.

Biztonsági övek
A babakocsi 5 pontos biztonsági rendszerrel van ellátva. Ha gyermeke  
a babakocsiban van, kapcsolja be az öveket (Kép39) és húzza meg.  
A hevederek kioldásához, nyomja meg a csatot és húzza  
ki a hevedereket. (kép 40) FIGYELEM! Amikor a gyerek
a babakocsiban tartózkodik használja a biztonsági öveket.

Ülőke takaró
Az ülőke részhez tartozik egy takaró, mely patentokkal rögzíthető az ülőke 
oldalához (kép 41).

Esővédő.
A babakocsi része egy esővédő a sport és mózeskosaras részhez  
is (kép 43).

Bevásárlókosár
A bevásárlókosár a babakocsi vázra van rögzítve (kép 18). A bevásárlókosarat 
a szerkezet alsó részéhez a szerelőcsőhöz kell rögzíteni. Az oldalakat a 
szerkezet oldalához a zárak kikapcsolásával rögzítheti, úgy hogy áthúzza a 
szerelő csövön és rögzíti. Az első oldalát szintén tépőzár segítségével rögzítheti 
az első részen. 
FIGYELEM! A bevásárlókosár maximális terhelhetősége 5 kg.

Táska
A babakocsi része egy praktikus táska (kép 42), melyet speciális fülek 
segítségével rögzíthet. A praktikus vállpánt lehetővé teszi , hogy a táskát vállon 
is hordja. 
FIGYELEM! A táska max terhelhetősége 1,5 kg.

Autósülés be- és kiszerelése.
Az autósülés behelyezéséhez először az adaptereket szükséges beszerelni 
a vázszerkezetre. Az adaptereket a váz két oldalán található előre megjelölt 
helyekre kell rögzíteni (kép 44). Automatikusan rögzül egy hallható kattanással. 
FIGYELEM! Használat előtt győződjön meg róla, hogy az adapterek 
megfelelően vannak rögzítve.Az adapterek beszerelése után behelyezhető az 
autósülés, csúsztassa a műanyag fülekbe, melyek az adaptereken találhatók 
(kép 45). Használat előtt győződjön meg róla, hogy az autósülés megfelelően 
van behelyezve (mindkét tartó rögzítve van) .Az autósülés eltávolítható a 
vázból ha meghúzza kart az autósülés hátsó részénél (kép 46).Az adapterek 
eltávolíthatók, ha a fém részeket befelé húzza (kép 47).
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