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Musca
GOLFOVÉ HOLE

GOLFOVÉ PALICE
ESERNYŐRE CSUKHATÓ  

BABAKOCSI

6-36 m.
max. 15 kg

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
HASzNÁlATI úTmUTATó

ČSN EN 1888:2012  
STN EN 1888:2012
MSZ EN 1888:2012
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STN EN 1888:2012
MSZ EN 1888:2012

Návod uschovejte pro pozdější použití.
Návod uschovajte pre neskoršiu potrebu.

Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá.
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DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ 
PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A USCHOVEJTE SI JE 
PRO BUDOUCÍ POTŘEBU!

Pokud nebudete postupovat podle těchto pokynů, můžete ovlivnit 
bezpečnost Vašeho dítěte!  
Výrobek splňuje normu ČSN EN 1888:2012.

Nedodržení následujících upozornění a pokynů pro montáž by 
mohlo mít za následek vážné zranění nebo smrt dítěte!

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si ověřte, zda jsou všechny 
zajišťovací prvky zamknuty.

UPOZORNĚNÍ: Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, 
aby vaše dítě nebylo poblíž namohlo dojít k jeho poranění.

UPOZORNĚNÍ: Nedovolte vašemu dítěti, aby si s výrobkem hrálo.

UPOZORNĚNÍ: Tato sedačka není vhodná pro děti mladší  
než 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte zádržný systém – bezpečnostní 
popruhy. Po zapnutí přezek nastavte pás tak, aby dokonale 
přilnul k tělu vašeho dítěte.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu 
na bruslích. UPOZORNĚNÍ: Používejte kočárek najednou pouze 
pro jedno dítě!

•	 Vyžaduje	montáž	dospělou	osobou.

•	 Vždy	mějte	dítě	na	dohled,	když	je	v	kočárku.

•	 Tento	kočárek	je	vhodný	pro	děti	od	6	do	36	měsíců,	
maximálně do hmotnosti 15 kg.

•	 Nebezpečí	uškrcení:	Nedávejte	dítěti	kolem	krku	předměty	 
s tkaničkami, neodkládejte popruhy z těchto předmětů,  
nebo nepřipevňujte hračky na tkaničky.

•	 Abyste	předešli	převrácení	kočárku,	nezavěšujte	jakékoliv	
tašky nebo jiné předměty na rukojeť nebo boky kočárku.  
Do kapsy na stříšce nedávejte předměty těžší než 0,45 kg.

•	 Nikdy	nepoužívejte	kočárek	na	schodech	nebo	eskalátorech.	
Můžete náhle ztratit kontrolu nad kočárkem nebo z něj může 
dítě vypadnout. Také buďte zvlášť opatrní při vycházení  
na schod nebo obrubník a při sjíždění z něj.

•	 Nepoužívejte	kočárek	v	blízkosti	otevřeného	ohně.

•	 Maximální	zatížení	nákupního	košíku	jsou	3	kg.

•	 Nedovolte	vašemu	dítěti,	aby	se	na	kočárku	stavělo.	 
Vyhnete se možnému zranění.

•	 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.

 

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 nebo 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 výhradně v záruční 

 opravně, proto se obraťte na prodejnu, kde jste jej zakoupili

g) výrobek je nutno dopravit v čistém stavu a v ochranném 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 používáním

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

g)  ztráta barev čištěním, třením na silně namáhaných místech, 

vyblednutím způsobeném silným slunečním žárem

h)  škody způsobené rezivěním při nedostatečné péči

CZ
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NÁVOD	K	POUŽITÍ
Věnujte, prosím, několik minut přečtení tohoto návodu. Usnadní vám to 
používání kočárku a pomůže při údržbě. Návod uschovejte pro pozdější 
použití. Bezpečnost vašeho dítěte může být ohrožena, pokud nebudete 
postupovat podle návodu. 
Kočárek je určen dětem od 6 měsíců do 15 kg.

MONTÁŽ PŘEDNÍCH KOLEČEK
UPOZORNĚNÍ: Před zajištěním páru koleček se ujistěte, že jsou kola 
otočena ve správném směru. Plastová pojistka (A) musí být na horní 
straně. Nasaďte dvojkolečko na kočárek a zajistěte (obr. 1).  
Postup opakujte i s druhý dvojkolečkem.

ROZLOŽENÍ KOČÁRKU 
Držte kočárek ve svislé poloze tak, aby kolečka směřovala dopředu. 
Uvolněte zajišťovací pojistku (obr. 2) a rozevřete kočárek (obr. 3).  
Zatlačte nohou dolů na uzamykací mechanismus (obr. 4).
Zkontrolujte, zda je celý kočárek zcela otevřen a zajištěn.
UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní při skládání a rozkládání kočárku. Neberte 
kočárek v místech, kde hrozí přiskřípnutí prstů a dbejte na to, aby dítě 
bylo v dostatečné vzdálenosti při manipulaci s kočárkem. 

PŘIPEVNĚNÍ	STŘÍŠKY
Zasuňte plastové spony na každé straně do plastových vodítek na každé 
straně konstrukce kočárku. Připevněte stříšku na rám kočárku pomocí 
suchých zipů (obr. 5-6).

NASTAVENÍ	STŘÍŠKY
Stříška musí být pevná na obou stranách kočárku. Ujistěte se, že je 
stříška správně zajištěna. Stříšku lze zvětšit pomocí zipů (obr.7).  
Na zapínacím dílu je okénko, kterým lze sledovat dítě uvnitř.

NASTAVENÍ	OPĚRKY	ZAD
Chcete-li sklopit opěrku ze vzpřímené polohy: stiskněte tlačítka  
na horních stranách, dokud není opěrka nastavena v požadované  
poloze (obr. 8). UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte bezpečnostní popruhy, 
při manipulaci se zádovou opěrkou věnujte zvýšenou pozornost vašemu 
dítěti.

PŘEDNÍ	OTOČNÁ	KOLEČKA
UPOZORNĚNÍ: Přední kolečka jsou navržena pro snadnou manipulaci 
na rovném povrchu, při jízdě na nerovném povrchu (písek, štěrk) 
doporučujeme používat zablokovaná kolečka proti otáčení kolem svislé 
osy (obr. 9). Chcete-li otočná kolečka odblokovat, zvedněte páčku, která 
se nachází mezi jednotlivými kolečky. Otočná kolečka používejte pouze 
na hladkých površích. Pokud chcete kolečka zablokovat, stiskněte páčku 
směrem dolů. Oboje kolečka musí být vždy současně zablokována nebo 
odblokována.

OPĚRKA	NOHOU
Zatáhněte za tlačítka, která jsou po stranách opěrky a nastavte 
požadovanou polohu (obr.10) Když dítěti přesahují nohy opěrku nohou,  
je nutné ji sklopit. Při sklopení opěrky dbejte na to, aby se látka 
nadměrně nenatáhla a nedošlo k roztržení po okrajích. UPOZORNĚNÍ: 
Nikdy nenechávejte dítě sedět na opěrce nohou.

POUŽITÍ	BRZD
K zabrždění kočárku sešlápněte brzdu (obr. 11). Vždy zkontrolujte, zda je 
kočárek správně zabržděn. Brzdy uvolníte jejich zdvihnutím.
UPOZORNĚNÍ: Vždy, když dáváte dítě do kočárku nebo je vyndaváte, 
kočárek zabrzděte!

BEZPEČNOSTNÍ POPRUHY 
Kočárek je vybaven 5 bodovými bezpečnostními popruhy. Správně 
zapněte bezpečnostní popruhy (obr. 12). Podle potřeby nastavte délku 
každého popruhu pomocí seřizovačů (obr. 13).
UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte bezpečnostní popruhy. 
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

SLOŽENÍ KOČÁRKU
UPOZORNĚNÍ: Při skládání kočárku se ujistěte, že se Vaše dítě nebo jiné 
děti nacházejí v bezpečné vzdálenosti. Ujistěte se, že se během těchto 
úkonů nedostanou pohyblivé části kočárku do kontaktu s tělem dítěte. 
Před složením kočárku se ujistěte, že je košík prázdný.

Pokud chcete kočárek složit, nejdříve sbalte stříšku. Pak nohou 
zvedněte zadní primární blokovací mechanismus, který se nachází ve 
středu blokovacího mechanismu (obr. 14). Uvolněte sekundární zámek 
zatlačením nohou na pedál, který se nachází na pravé straně konstrukce 
kočárku (obr. 15). Pokud chcete kočárek úplně složit, stlačte kočárek tak, 
aby rukojeti směřovaly k předním kolečkům (obr. 16). Složený kočárek 
zajistíte přepravní pojistkou, která se nachází na boku kočárku (obr. 17). 
Takto předejdete náhodnému otevření kočárku.

PÉČE	A	ÚDRŽBA
Čištění a údržbu kočárku musí uživatel provádět pravidelně.  
Čištění a údržbu kočárku musí provádět pouze dospělá osoba.

ČIŠTĚNÍ
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. 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. Informace naleznete  
na visačce výrobku. Pokud se kočárek dostane do kontaktu s vodou,  
vždy osušte kovové části, abyste zabránili vzniku koroze.  
Nikdy neskládejte vlhký kočárek.

ÚDRŽBA
Pravidelně mažte pohyblivé části kočárku olejem na jízdní kola. 
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.

CZ
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DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM SI, PROSÍM, 
POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A 
USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POTREBY!
Ak	nebudete	postupovať	podľa	týchto	pokynov,	môžete	ovplyvniť	
bezpečnosť Vášho dieťaťa!  
Výrobok spĺňa normu STN EN 1888:2012.

Nedodržanie nasledujúcich upozornení a pokynov  
pre zostavenie, by mohlo mať za následok vážne zranenie alebo 
smrť dieťaťa! 

DÔLEŽITÉ!	Uschovajte	tieto	pokyny	pre	neskoršie	použitie.

UPOZORNENIE:	Nikdy	nenechávajte	dieťa	bez	dozoru.

UPOZORNENIE:	Pred	používaním	sa	presvedčte,	či	sú	všetky	
blokovacie zariadenia zapnuté. 

UPOZORNENIE:	Aby	sa	zabránilo	zraneniu,	zabezpečte,	aby	sa	
dieťa zdržiavalo mimo, keď sa tento výrobok skladá a rozkladá. 

UPOZORNENIE:	Nenechajte	dieťa	hrať	sa	s	týmto	výrobkom.

UPOZORNENIE:	Táto	sedačka	nie	je	vhodná	pre	deti	mladšie	ako	
6 mesiacov.

UPOZORNENIE:	Vždy	používajte	zádržný	systém.	

Po	zapnutí	praciek	nastavte	popruhy	tak,	aby	dokonale	priľnuli	
k telu dieťaťa. 

UPOZORNENIE:	Tento	výrobok	nie	je	vhodný	pri	behaní	alebo	
korčuľovaní.

UPOZORNENIE:	Používajte	kočík	naraz	len	pre	jedno	dieťa!

•	 Vyžaduje	montáž	dospelou	osobu.

•	 Vždy	majte	dieťa	na	dohľad,	keď	je	v	kočíku.

•	 Tento	kočík	je	vhodný	pre	deti	od	6	do	36	mesiacov,	
maximálne do hmotnosti 15 kg.

•	 Nebezpečenstvo	uškrtenia:	Nedávajte	dieťaťu	okolo	krku	
predmety so šnúrkami, neodkladajte šnúrky z týchto 
premetov, alebo nepripevňujte hračky na šnúrky.

•	 Aby	ste	predišli	prevrhnutiu	kočíka,	nevešajte	akékoľvek	
tašky alebo iné predmety na rukoväť alebo boky kočíka.  
Do vrecka na strieške nedávajte predmety ťažšie ako 0,45 kg.

•	 Nikdy	nepoužívajte	kočík	na	schodoch	alebo	eskalátoroch.	
Môžete	náhle	stratiť	kontrolu	nad	kočíkom	alebo	z	neho	môže	
dieťa vypadnúť. Tiež buďte obzvlášť opatrní pri vychádzaní  
na schod alebo obrubník a pri schádzaní z neho.

•	 Nepoužívajte	kočík	v	blízkosti	otvoreného	ohňa.

•	 Maximálne	zaťaženie	nákupného	košíka	sú	3	kg.

•	 Nedovoľte	Vášmu	dieťaťu,	aby	sa	na	kočíku	stavalo.	Vyhnete	
sa možnému zraneniu. 

•	 Pravidelne	kontrolujte,	či	nie	sú	na	kočíku	uvoľnené	skrutky,	
opotrebovaný alebo roztrhnutý poťah. Poškodené časti 
vymeňte alebo opravte. Používajte len originálne náhradné 
diely dodávané výrobcom alebo predajcom. Používajte len 
originálne náhradné diely/príslušenstvo schválené alebo 
dodávané výrobcom, predajcom, alebo distribútorom/
dovozcom

•	 Pred	použitím	kočíka	po	dlhšom	skladovaní,	kočík	dôkladne	
skontrolujte.

•	 Igelitový	obal,	v	ktorom	je	kočík	zabalený,	by	mohol	byť	 
pre Vaše dieťa nebezpečný, preto ho ihneď vyhoďte.  
HROZÍ	NEBEZPEČENSTVO	UDUSENIA.

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 

alebo doklad o kúpe

d) výrobok musí byť používaný výhradne na ten účel, pre ktorý bol 

vyrobený

e) výrobok musí byť riadne skladovaný , ošetrovaný a udržiavaný

f)  výrobok musí byť v záručnej dobe opravovaný výhradne v záručnej 

opravovni, preto sa obráťte na predajňu, kde ste ho zakúpili

g) výrobok je nutné dopraviť  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 starostlivost

SK
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NÁVOD	NA	POUŽITIE
Venujte, prosím, niekoľko minút na prečítanie si tohto návodu. Uľahčí 
Vám to používanie kočíka a pomôže pri jeho údržbe. Návod uschovajte 
pre budúce potreby. Bezpečnosť Vášho dieťaťa môže byť ohrozená,  
ak nebudete postupovať podľa pokynov v návode. 
Kočík je určený deťom od 6 mesiacov do 15 kg.

MONTÁŽ	PREDNÝCH	KOLIESOK
UPOZORNENIE:	Pred zaistením páru koliesok sa uistite, či sú kolieska 
otočené v správnom smere. Plastová poistka (A) musí byť na hornej 
strane. Nasaďte pár koliesok na kočík a zaistite (obr. 1). Postup opakujte 
aj s druhým párom koliesok.

ROZLOŽENIE	KOČÍKA
Držte kočík vo zvislej polohe tak, aby kolieska smerovali dopredu. 
Uvoľnite zaisťovaciu poistku (obr. 2) a otvorte kočík (obr. 3). Zatlačte 
nohou nadol uzamykací mechanizmus (obr. 4). Skontrolujte, či je celý 
kočík úplne otvorený a zaistený.
UPOZORNENIE: Buďte opatrní pri skladaní a rozkladaní kočíka. 
Nechytajte kočík na miestach, kde hrozí pricviknutie prstov a dbajte  
na to, aby bolo dieťa pri manipulácii s kočíkom v dostatočnej vzdialenosti.

PRIPEVNENIE	STRIEŠKY
Zasuňte plastové spony, na každej strane, do plastových vodítok  
na každej strane konštrukcie kočíka. Pripevnite striešku na rám kočíka 
pomocou suchých zipsov (obr. 5-6). 

NASTAVENIE	STRIEŠKY
Strieška musí byť pevná na oboch stranách kočíka. Uistite sa, že je 
strieška správne zaistená. Otvorte striešku a zaistite ju stlačením páčky 
blokovacieho mechanizmu. 
UPOZORNENIE:	Ak chcete striešku zatvoriť, vždy uvoľnite obe páčky 
blokovacieho mechanizmu striešky (obr. 7).

NASTAVENIE	OPIERKY	CHRBTA
Ak chcete opierku chrbta sklopiť zo vzpriamenej polohy: stlačte a držte 
tlačidlá na horných stranách dovtedy, kým nie je opierka nastavená  
v požadovanej polohe (obr. 8).  
Striešku je možné zväčšiť pomocou zipsov (obr.7). Na zapínacom dieli je 
okienko, ktorým možno sledovať dieťa vnútri.

PREDNÉ	OTOČNÉ	KOLIESKA
UPOZORNENIE:	Predné kolieska sú navrhnuté pre jednoduchú 
manipuláciu na rovnom povrchu, pri jazde na nerovnom povrchu (piesok, 
štrk) odporúčame používať kolieska zablokované proti otáčaniu sa okolo 
zvislej osy (obr. 9).
Ak chcete otočné kolieska odblokovať, zdvihnite páčku, ktorá sa 
nachádza medzi jednotlivými kolieskami. Otočné kolieska používajte len 
na hladkých povrchoch. Ak chcete kolieska zablokovať, stlačte páčku 
smerom nadol. Oboje kolieska musia byť vždy súčasne zablokované 
alebo odblokované.

OPIERKA	NÔH
Potiahnite tlačidlá, ktoré sú po stranách opierky a nastavte požadovanú 
polohu (obr.10). Keď dieťaťu presahujú nohy cez opierku nôh, je potrebnú 
ju sklopiť. Pri sklopení opierky dbajte na to, aby sa látka nadmerne 
nenaťahovala a neroztrhla sa po okrajoch.  

UPOZORNENIE:	Nikdy nenechávajte dieťa sedieť na opierke nôh.

POUŽITIE	BŔZD
Pre zabrzdenie kočíka zošliapnite brzdu (obr. 11). Vždy skontrolujte, či je 
kočík správne zabrzdený. Brzdy uvoľníte ich nadvihnutím.  
UPOZORNENIE:	Vždy, pri vkladaní dieťaťa do kočíka alebo jeho vyberaní, 
kočík zabrzdite!

BEZPEČNOSTNÉ POPRUHY
Kočík je vybavený 5 bodovými bezpečnostnými popruhmi. Správne 
zapnite bezpečnostné popruhy (obr. 12). Podľa potreby nastavte dĺžku 
každého popruhu pomocou nastavovačov (obr. 13). 
UPOZORNENIE: Vždy používajte bezpečnostné popruhy.
UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.

ZLOŽENIE	KOČÍKA
UPOZORNENIE:	Pri skladaní kočíka sa uistite, že sa Vaše dieťa alebo iné 
deti nachádzajú v bezpečnej vzdialenosti. Uistite sa, že sa počas týchto 
úkonov nedostanú pohyblivé časti kočíka do kontaktu s telom dieťaťa. 
Pred zložením kočíka sa uistite, že je košík prázdny. 

Ak chcete kočík zložiť, najskôr zložte striešku. Potom nohou nadvihnite 
zadný primárny blokovací mechanizmus, ktorý sa nachádza v strede 
blokovacieho mechanizmu (obr. 14). Uvoľnite sekundárny zámok 
šliapnutím na pedál, ktorý sa nachádza na pravej strane konštrukcie 
kočíka (obr. 15).
Ak chcete kočík úplne zložiť, stlačte kočík tak, aby rukoväte smerovali  
k predným kolieskam (obr. 16).
Zložený kočík zaistíte prepravnou poistkou, ktorá sa nachádza na bočnej 
strane kočíka (obr. 17). Takto predídete náhodnému otvoreniu kočíka. 

STAROSTLIVOSŤ	A	ÚDRŽBA
Čistenie a údržbu kočíka musí používateľ vykonávať pravidelne. Čistenie 
a údržbu kočíka musí vykonávať len dospelá osoba.

ČISTENIE
Poťah kočíka nie je možné odstrániť. Látkové časti čistite špongiou 
navlhčenou v neutrálnom čistiacom prostriedku. Na čistenie používajte 
teplú vodu do 30 °C. Konštrukciu kočíka a plasty čistite mäkkou tkaninou 
s prídavkom saponátu. Utrite do sucha. Poťahové látky majú vysokú 
stálofarebnosť, spĺňajú smernice pre detské kočíka. 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 po dlhšiu dobu slnečnému žiareniu. 
Informácie nájdete na štítku výrobku. Ak sa kočík dostane do kontaktu s 
vodou, vždy osušte kovové časti, aby ste zabránili vzniku korózie. Nikdy 
neskladajte vlhký kočík. 

ÚDRŽBA
Pohyblivé časti kočíka pravidelne mastite olejom na bicykle. Pravidelne 
kontrolujte stav koliesok 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. Kočík uchovávajte na suchom mieste.

Materiál poťahu: 100% polyester.
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FONTOS! OLVASSA EL AZ UTASÍTáSOKAT 
HASZNáLAT ELőTT ÉS TARTSA MEg A JöVőRE 
NÉZVE IS.
Gyermeke biztonságát veszélyeztetheti, ha nem követi az 
utasításokat.	A	termék	megfelel	az	MSZ	EN	1888:2012	biztonsági	
előírásoknak.

Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és a használati 
utasításokat, az súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethet!

FIGYELMEZTETÉS:	Soha	ne	hagyja	gyermekét	felügyelet	nélkül.
FIGYELMEZTETÉS:	Használat	előtt	győződjön	meg	róla,	hogy	
minden	záró	elem	megfelelően	zárva	van.
FIGYELMEZTETÉS:	Amikor	összezárja	vagy	szétnyitja	a	
babakocsit,	győződjön	meg	arról,	hogy	a	gyermeke,	vagy	a	többi	
gyermek biztonságos távolságban van, a sérülések elkerülése 
érdekében.
FIGYELMEZTETÉS:	Ne	engedje,	hogy	a	babakocsit	gyermeke	
játéknak használja.
FIGYELMEZTETÉS:	A	babakocsi	használata	6	hónaposnál	
fiatalabb gyermekeknél nem ajánlott.
FIGYELMEZTETÉS:	Mindig	használja	a	biztonsági	öveket.	
Bekapcsolás	után	állítsa	a	megfelelő	méretre,	úgy	hogy	teljesen	
a gyermeke testére simuljon.
FIGYELMEZTETÉS:	Ez	a	termék	nem	használható	futáshoz	vagy	
korcsolyázáshoz.
FIGYELMEZTETÉS:	A	babakocsiban	egyszerre	csak	egy	gyermek	
szállítható.

•	 Összeszerelését	felnőtt	végezze.
•	 Mindig	figyelje	a	gyermeket,	míg	a	babakocsiban	van.
•	 A	babakocsi	6	hónapos	kortól	36	hónapos	korig	ajánlott,	 

max. 15 kg súlyig.
•	 Fulladásveszély:	Ne	helyezzen	olyan	tárgyakat,	
felfüggeszthető	játékokat	a	babakocsira,	amelyeket	a	
gyermek a nyakára tekerhet.

•	 Felborulás	megelőzése	érdekében	ne	tegyen	olyan	csomagot	
vagy	más	tárgyat	a	fogantyúra,	amit	nem	bír	el	a	babakocsi.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a napvédő zsebébe, ami 
meghaladja a 0,45 kg súlyt.

•	 Soha	ne	használja	a	babakocsit	lépcsőn,	vagy	mozgólépcsőn.
Előfordulhat,	hogy	hirtelen	elveszíti	az	irányítást	a	babakocsi	
felett	vagy	gyermeke	kieshet	belőle.	Ha	mégis	használnia	kell,	
kérjük,	legyen	különösen	óvatos,	ha	le	vagy	fellép	a	járdára.	

•	 Ne	használja	a	babakocsit	nyílt	láng	közelébe.
•	 Az	ülés	alatti	tároló	max.	teherbírása	3	kg.
•	 Ne	engedje	gyermekének,	hogy	a	babakocsiban	felálljon	az	

esetleges sérülések megelőzése érdekében.
•	 Rendszeresen	ellenőrizze	a	babakocsit,	kilazult	csavarok,	
elhasználódott	kiszakadt	huzat.	Cserélje	ki	a	sérült	
alkatrészeket.	Csak	eredeti	a	gyártó	vagy	forgalmazó	által	
ajánlott alkatrészeket használjon.

•	 Mielőtt	a	babakocsit	hosszabb	ideig	tárolná	alaposan	
vizsgálja át.

•	 A	babakocsi	műanyag	csomagolása	veszélyes	lehet	
gyermekére,	így	azonnal	dobja	ki.	FULLADÁST	OKOZHAT!

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, amelyre készült.

e) A terméket tárolja, kezelje és ápolja megfelelően.

f) A garanciális idő alatt a terméket csak a kijelölt javítóműhelyben lehet 

javítani, ezért lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol vásárolta.

g) A terméket tiszta állapotban és védőcsomagolásba 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 károsodás.

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 használatból eredően.
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HASZNÁLATI	ÚTMUTATó
Kérjük, olvassa el az utasításokat. Segít Önnek a babakocsi 
használatában és karbantartásánál. Őrizze meg az útmutatót a későbbi 
használatra is. Gyermeke biztonságát veszélyeztetheti, ha nem követi az 
utasításokat.
A	babakocsi	használata	6	hónapos	kortól	15	kg-	ig	ajánlott.

AZ	ELSő	KERÉK	ÖSSZESZERELÉSE
FIGYELEM: Mielőtt behelyezi az első kereket, győződjön meg róla, hogy 
a kerék jó irányban áll.
A (A) műanyag csatnak kell a felső oldalán lennie.
1. Helyezze az első kerék egységet a babakocsira és rögzítse a helyére. 
(1. kép) Ismételje meg ezt a műveletet a másik kerék egységgel is.

A	BABAKOCSI	SZÉTNYITÁSA
Tartsa a babakocsi a fogantyúkat függőleges helyzetben, és a kerekek 
előre nézzenek. Engedje el a záró eszközt (2. kép) és nyomja az első 
részét a babakocsinak előre (3. kép) Nyomja meg a hátsó elsődleges 
zárszerkezetet lefelé a lábával. (4. kép)
Ügyeljen arra, hogy az egész babakocsi teljesen nyitott vagy zárt.
FIGYELEM: Mielőtt kinyitja a babakocsit, győződjön meg arról, hogy a 
gyermeke vagy egy másik gyermek biztonságos távolságban van.

A	NAPVÉDő	CSATLAKOZTATÁSA
Tolja a műanyag csatot a babakocsi mindkét oldalán a műanyag a 
babakocsi vázába. Rögzítse a napvédő vázát a babakocsihoz a tépőzár 
segítségével. (4-6 kép)

ÁLLÍTSA	BE	A	NAPVÉDőT
A napvédőt a babakocsi mindkét oldalán kell rögzíteni.
Ügyeljen arra, hogy a napvédő megfelelően rögzítve legyen a helyén.
Nyissa fel a napvédő tetejét, és rögzítse a kétoldali gombbal a rögzítő 
mechanizmusokat.
A tetőt cipzár segítségével növelheti meg ( kép 7). A lecsatolható résznél 
található az ablak, melynél a babát megfigyelheti a kocsi belsejében. 

ÁLLÍTSA	BE	A	HÁTTÁMLÁT
Az alacsonyabb vízszintes helyzetből függőleges helyzetbe kerüléshez:
Nyomja a gombot a felső részen, míg beállítja a kívánt helyzetbe a 
háttámlát. (8. kép)
FIGYELMEZTETÉS:	Mindig használja a biztonsági öveket, a háttámla 
mozgatásakor, és fokozott figyelemmel kísérje gyermekét.

AZ	ELSő	FORGó	KEREKEK
FIGYELEM:	A forgatható kerekeket akkor használja, ha a babakocsival 
sima felületeken manőverez, a kerekek zárt állása garantálja a babakocsi 
biztonságos használatát nehezebb terepen (kavics, burkolatlan út , …
stb ). (9. kép)

A forgatható kerekek zárolásának feloldásához, emelje fel a két kerék 
között található kart.
A forgatható kerekek sima felületen használja.A kerekek lezárásához, 
nyomja a kart lefelé. Mindkét kereket használhatja zárható vagy
nyitható állapotban, egy időben.

A	LÁBTARTó	BEÁLLÍTÁSA
Húzze meg a gombot, melya a háttámla oldalán található és állítsa  
be a kívánt pozíciót ( kép 10).
Ha a gyermek lába túl lóg a lábtartón, szükség szerint hajtsa le.  
A lehajtásnál figyeljen, hogy a szövet ne húzódjon teljesen,  
nehogy az anyag szélének szakadását okozza.
FIGYELMEZTETÉS:	Soha ne hagyja gyermekét a lábtartón ülni.

FÉKEK	HASZNÁLATA
A babakocsi lefékezéséhez nyomja le a pedált. (11. kép) Mindig 
ellenőrizze, a fék megfelelő alkalmazását. A pedál felemelésével engedi 
fel a féket.
FIGYELEM:	A féket használja a gyermek babakocsiban való 
behelyezésekor és kiemelésekor.

A	BIZTONSÁGI	ÖV	HASZNÁLATA
A babakocsi 5 pontos biztonsági rendszerrel rendelkezik. Megfelelően 
rögzítse a biztonsági öveket (12. kép) Állítsa be minden pánt hosszát 
szükség szerint, a képek segítségével. (13. kép)
FIGYELEM:	A gyermek biztonságának érdekében mindig használni kell, 
soha nem lehet bekötés nélkül a babakocsiban.
FIGYELEM:	Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.

A	BABAKOCSI	ÖSSZECSUKÁSA
FIGYELEM:	Amikor összezárja a babakocsit, győződjön meg arról, 
hogy a gyermeke, vagy a többi gyermek biztonságos távolságban van. 
Ügyeljen arra, hogy e műveletek során a babakocsi mozgatható részei 
nem kerülhetnek a gyermekhez.A babakocsi összezárása előtt győződjön 
meg arról, hogy a tárolási kosár üres.
A babakocsi összezárásához először hajtsa vissza a napvédőt. Majd 
emelje fel a hátsó elsődleges zárszerkezet segítségével a láb közepén 
található reteszelő mechanizmust. (14. kép)
Engedje fel a másodlagos zárt, nyomja a babakocsi váz jobb oldalán 
elhelyezett pedált a lábával. (15. kép)
Amennyiben teljesen össze szeretné zárni a babakocsit, a fogantyút 
nyomja az első kerékhez. (16. kép)
A babakocsin található egy horog zár. A babakocsi lezárásakor 
ellenőrizze, hogy a zár a babakocsi oldalán biztosan zárva van. (17. kép) 
Ez a művelet megakadályozza, a babakocsi véletlen kinyílását.

ÁPOLÁS	ÉS	KARBANTARTÁS
A tisztítást és karbantartást a terméken el kell végezni rendszeresen,  
a felhasználó által. A tisztítást és karbantartást csak felnőtt végezheti.

TISZTÍTÁS
A huzat nem eltávolítható. Tisztítsa meg a szövet részeket egy nedves 
szivaccsal és semleges tisztítószerrel. A tisztításhoz max. 30 °C 
meleg vizet használjon. A vázat és a műanyag alkatrészeket puha 
nedves ruhával törölje át. Törölje szárazra. A huzat színtartóképessége, 
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 felesőget. Javasoljuk, hogy a száraz 
babakocsit ne tárolja hosszabb ideig napsugárzásnak kitéve.
Információkat megtalálja a termék címkéjén.
Ha a babakocsi vízzel érintkezett, mindig szárítsa meg a fém részeket, 
hogy megakadályozza a rozsda kialakulását. Soha ne tárolja a babakocsit 
nedvesen. 

KARBANTARTÁS
Rendszeresen kenje meg a mozgó alkatrészeket, egy szilikon alapú 
kenőanyaggal.
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.

A	huzat	összetétele:	100%	poliészter
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