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STŘÍŠKa KE KOČÁRKU
STRIEŠKa KU KOČÍKU
Napfénytető babakocsihoz

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

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Használati útmutató
Návod uschovejte pro pozdější použití.
Návod uschovajte pre neskoršiu potrebu.
Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá.
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CZ
Upravte si kočárek podle Vašeho stylu. Zvolte si barvu stříšky, která se
Vám líbí a sluší Vám. Jednoduchá výměna. Vyměňte stříšku kočárku
s novou sezónou, novým dítětem nebo jen tak!

môžu plastovým obalom zadusiť. Ihneď plastový obal vyhoďte.
Uchovávajte mimo dosahu detí, dojčiat, postieľok, ohrádok alebo
kočíkov.

Před montáží a použitím si přečtěte tento návod, prosím, a uschovejte ho
pro příští potřeby. UPOZORNĚNÍ: Nepřečtením a nedodržením všech
upozornění a pokynů pro sestavení může mít za následek vážné
poranění Vašeho dítěte.

POKYNY PRE ČISTENIE: Plastové časti utierajte handričkou
namočenou vo vode s prídavkom saponátu. Poťah neperte v práčke.
Poťah striešky čistite hubkou namočenou v teplej vode s prídavkom
jemnho čistiaceho prostriedku. Nechajte voľne uschnúť. Nebieľte,
nepoužívajte prostriedky s abrazívnymi časticami. Nežehlite. Nečistite
chemicky. Nedávajte do sušičky. Po čistení pred uskladnením nechajte
striešku dôkladne uschnúť. Striešku skladujte na suchom a čistom
mieste, mimo dosah zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.
Nevystavujte suchý kočík na dlhšiu dobu slnečnému žiareniu,
aby nedochádzalo k vyblednutiu farieb.

PŘIPEVNĚNÍ STŘÍŠKY KE KOČÁRKU: Nasaďte stříšku na rám kočárku
tak, aby pevně zacvakla na místo a sklopte ji podle potřeby. Pokud
potřebujete větší stín, rozepněte zip na horní straně stříšky a stříšku
prodlužte. Neodkládejte na stříšku žádné předměty, mohlo by dojít
k poškození.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy za stříšku nezdvihejte kočárek.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte svoje děti v kočárku bez
dozoru. UPOZORNĚNÍ: Při nastavování stříšky kočárku udržujte
prsty Vašeho dítěte v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte stříšku v dostatečné vzdálenosti od
ohně. UPOZORNĚNÍ: Děti se můžou plastovým obalem udusit.
Ihned plastový obal vyhoďte. Uchovávejte mimo dosah dětí,
kojenců, postýlek, ohrádek nebo kočárků.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ:
Plastové části utírejte hadříkem namočeným ve vodě
s přídavkem saponátu. Potah neperte v pračce. Potah stříšky čistěte
houbičkou namočenou v teplé vodě s přídavkem jemného čisticího
prostředku. Sušte na vzduchu. Nebělte, nepoužívejte prostředky
s abrazivními částicemi. Nežehlete. Nečistěte chemicky. Nedávejte
do sušičky.Po čistění před uskladněním nechte stříšku důkladně
uschnout. Stříšku skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah
zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Nevystavujte suchý kočárek
na delší dobu slunečnímu svitu, aby nedocházelo k vyblednutí barvy.
Složení:
hliníková konstrukce
plastové části
potah ze 100% polyesteru

SK
Upravte si kočík vo svojom štýle. Zvoľte si farbu striešky, ktorá sa Vám
páči a svedčí Vám. Jednoduchá výmena. Vymeňte striešku kočíka
s novou sezónou, novým bábätkom alebo iba tak!
Pred montážou a použitím si, prosím, prečítajte tento návod a uschovajte
ho pre potreby v budúcnosti. UPOZORNENIE: Neprečítanie
a nedodržanie všetkých upozornení a pokynov pre zostavenie
môže mať za následok vážne poranenie Vášho dieťaťa.
PRIPEVNENIE STRIEŠKY KU KOČÍKU
Nasaďte striešku na rám kočíka tak, aby pevne zaskočila na miesto
a sklopte ju podľa potreby. Ak potrebujete väčší tieň, rozopnite zips
na hornej strane striešky a striešku predĺžte. Na striešku neodkladajte
žiadne predmety, mohlo by dôjsť k poškodeniu.
UPOZORNENIE: Nikdy za striešku kočík nezdvíhajte.
UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte svoje deti v kočíku
bez dozoru. UPOZORNENIE: Pri nastavovaní striešky kočíka
udržiavajte prsty Vášho dieťaťa v bezpečnej vzdialenosti
od pohyblivých častí. UPOZORNENIE: Uchovávajte striešku
v dostatočnej vzdialenosti od ohňa. UPOZORNENIE: Deti sa
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Zloženie:
hliníková konštrukcia
plastové časti
poťah je zo 100% polyesteru

HU
Tegye babakocsiját egyedivé, valassza ki kedvenc színét. Egyszerűen
kicserélhető, tegye újjá babakocsiját a szezonnak megfelelően,
új babájához vagy csak úgy!
Összeszerelés és használat előtt kérjük, olvassa el a használati
útmutató és őrizze meg. Napfénytető rögzítése. Helyezze a napfénytetőt
a babakocsi vázra úgy, hogy a helyére kattanjon és hajtsa le szükség
szerint. Ha nagyobb védelemre van szükség nyissa ki a cipzárt a tetején
és hosszabbítsa meg. Ne rakjon semmilyen tárgyat a tetőre, mert
károsodáshoz vezethet.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne emelje a babakocsit a tetőnél fogva.
FIGYELMEZTETÉS: Ha nem olvassa el és nem tartja be
az előírásokat gyermeke sérüléséhez vezethet. FIGYELMEZTETÉS:
Soha ne hagyja gyermekét a babakocsiban felügyelet nélkül.
FIGYELMEZTETÉS: A napfénytető beállításánál ügyeljen, hogy
gyermeke ujjai biztonságos távolságban legyenek a mozgó
részektől. FIGYELMEZTETÉS: A napfénytetőt tartsa biztonságos
távolságban a tűztől. FIGYELMEZTETÉS: A műanyag csomagolás
a gyermek fulladását okozhatja. Tartsa távol gyermekektől,
újszülöttektől, kiságytól, járókától vagy a kiságytól.
UTASÍTÁSOK A TISZTÍTÁSHOZ:
A műanyag alkatrészt törölje át nedves tisztítószeres ruhával. A huzatot
ne mossa mosógépben A tető huzatát meleg tisztítószeres szivaccsal
törölje át. Levegőn szárítsa. Ne használjon fehérítőt, súrólószereket.
Ne vasalja. Vegyileg nem tisztítható. Ne használjon szárítógépet. Ne tegye
ki a száraz babakocsit hosszabb ideig közvetlen napfénynek, mert
a színek fakulását okozhatja. Tisztítás után a napfénytetőt hagyja teljesen
megszáradni, mielőtt elrakná. A napfénytetőt száraz tiszta helyen tárolja,
távol a közvetlen napfénytől.
Összetétel:
alumínium váz
műanyag rész
huzat 100% poliészter
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