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NÁVOD K POUŽITÍ
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ČSN EN 1888:2012  
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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 a nemohlo dojít k jeho poranění.

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

UPOZORNĚNÍ: Sedačka (sportovní varianta) není vhodná pro děti 
mladší než 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ: Nevkládejte matraci o tloušťce větší než 25 mm, 
nesmí být přidána žádná další matrace (lůžko).

UPOZORNĚNÍ: Jakmile se Vaše dítě umí bez pomoci posadit, 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.

•	 Aby	se	zabránilo	zranění,	zajistěte,	aby	se	dítě	zdržovalo	
mimo, když se tento výrobek skládá a rozkládá.

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

•	 Tento	kočárek	(sedačka-sportovní	verze)	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. 

•	 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	4	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.

•	 Hluboká	korba:	Tento	výrobek	je	vhodný	pro	dítě,	které	
se neumí bez pomoci posadit, převalit a nemůže se samo 
zvednout na ruce a kolena. Maximální hmotnost dítěte  
je 9 kg.

•	 Igelitový	obal,	ve	kterém	je	kočárek	zabalený,	by	mohl	být	
pro	vaše	dítě	nebezpečný,	a	proto	jej	ihned	vyhoďte.	HROZÍ	
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ.

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

ČIŠTĚNÍ
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.

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

pm_vario_spider_navod_A5_2016_1.indd   2 21.10.2016   14:09:17



Vario 

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. 

Varianta	Hluboký	kočárek	–	vhodná pro děti od narození do 9 kg.
Varianta Sportovní kočárek – vhodná pro děti od 6 měsíců  
do 15 kg.

1.	ROZlOŽENÍ	KONSTRUKcE	KOČÁRKU
A: Odjistěte pojistku ve směru šipky. 
B: Držte rukojeť jednou rukou a přední část rámu druhou rukou,  
poté rozevřete konstrukci, dokud neuslyšíte zvuk zaklapnutí. 
C: Zkontrolujte správné rozložení konstrukce.

2.	MONTÁŽ	PřEDNÍcH	KOlEČEK
A: Nasuňte kolečka do přední části rámu ve směru šipky.
B: Pokud chcete zablokovat kola proti otáčení kolem svislé osy,  
zdvihněte pojistku na přední straně kolečka. 
C: Pokud chcete sejmout přední kola, uvolněte je stisknutím  
pojistky na rámu.

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 

3.	MONTÁŽ	ZADNÍcH	KOlEČEK
A: Připojte zadní kola ve směru šipky. 
B: Pokud chcete sejmout zadní kola, vytáhněte pojistku a vyjměte zadní 
kola ve směru šipky.

4.	POUŽITÍ	BRZD
A: Zabržděno:sešlápněte pedál brzdy.
B: Odbržděno: zvdvihněte brzdový pedál nohou.
UPOZORNĚNÍ: Vždy, když dáváte dítě do kočárku nebo je vyndaváte, 
nebo s kočárkem nejedete, kočárek zabrzděte!

5.	MONTÁŽ	SEDADlA
A: Podržte sedadlo a vložte konektory do otvorů, které se nacházejí  
na obou stranách konstrukce. B: Pokud chcete uvolnit sedadlo,  stiskněte 
obě tlačítka na bocích sedadla, která se nacházejí sedadlo zvedněte
C: Pokud chcete obrátit sedadlo, je postup je stejný jako „A“ a „B“.
D: Stříška: připojte stříšku do otvorů na bocích sedadla. 
E: Chcete-li odejmout stříšku, stiskněte pojistku ve směru šipky  
a stříšku vysuňte.
F: Připojení opěrky pro dítě: Připojte opěrku ve směru šipky.  
Dodržte pravou a levou orientaci.
G: Odejmutí opěrky rukou: stiskněte tlačítka na spodní straně opěrky  
a vyjměte ji.Upozornění: Nikdy za opěrku rukou nezdvihejte kočárek.
H: Nastavení opěrky nohou: stiskněte tlačítka na obou stranách  
a nastavte opěrku do požadované polohy. UPOZORNĚNÍ: Nikdy 
nenechávejte dítě sedět na opěrce nohou.
I: Nastavení sedadla: zatáhněte za táhlo na zadní straně opěradla  
a nastavte opěradlo do požadované polohy.

6.	NASTAVENÍ	VýŠKy	RUKOJETI	
A: Stiskněte tlačítka na obou stranách a vytáhněte rukojeť do požadované 
polohy.

7.	SlOŽENÍ	KOČÁRKU
A: Sklopte stříšku ve směru šipky.
B: Stiskněte dole druhou bezpečnostní pojistku a vytáhněte směrem 
nahoru skládací pojistku na zadní boků konstrukce. Poté stlačte rukojeť, 
dokud kočárek není složen.
C: Kočárek je složený. UPOZORNĚNÍ: Kočárek nemůže být složen, když 
je sedadlo posunuté a je ve svislé poloze!

8.	ROZlOŽENÍ	KOČÁRKU
A: Uvolněte skládací pojistku ve směru šipky a zdvihněte rukojeť oběma 
rukama, dokud neuslyšíte zvuk zaklapnutí. Zkontrolujte správné rozložení 
konstrukce.

POZOR: Pokud chcete používat kočárek s hlubokou korbou  
(pro děti od narození do 9 kg) nebo s autosedačkou  
(skupina	0+,	0-13	kg),	musíte	dodržovat	následující	pokyny.	
Hluboká	korba	i	autosedačky	musí	být	schváleny	výrobcem	 
nebo prodejcem kočárku. 

9.	HlUBOKÁ	KORBA
A: Rozložení korby: zdvihněte vnitřní potah, a zatáhněte za pásky, dokud 
kovové vzpěry nezapadnou do plastového slotu.
B: Zapněte zip pro připojení vnitřní potahu a kryty nohou podle pořadí. 
C: Vložte adaptéry nacházející se na obou stranách korby do otvorů  
na bocích kočárku. Musíte slyšet zvuk zaklapnutí. Zajistěte korbu pásky 
se suchým zipem okolo konstrukce kočárku. Zkontrolujte, zda je korba 
skutečně bezpečně připevněna.
D: Sklopení rukojeti (stříšky):Stiskněte tlačítka na kloubech rukojeti  
a sklopte ji do požadované polohy.
E: Odejmutí korby: Uvolněte pásky se suchým zipem, stiskněte tlačítka  
na obou stranách a zdvihněte celou korbu. 
F: Složení korby: uvolněte kovové bočnice zatažením za pásky.

10.	AUTOSEDAČKA
A: Vložte adaptéry nacházející se na obou stranách autosedačky  
do otvorů na bocích kočárku. Musíte slyšet zvuk zaklapnutí. Zkontrolujte, 
zda je autosedačka skutečně bezpečně připevněna.
B: Odejmutí autosedačky: stiskněte tlačítka na obou stranách a zdvihněte 
celou korbu.

cZ
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Spider
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. 

Varianta	Hluboký	kočárek	–	vhodná	pro	děti	od	narození	do	9	kg.
Varianta Sportovní kočárek – vhodná pro děti od 6 měsíců do 15 kg.

POZNÁMKA: Pouze na jedné straně je bezpečnostní tlačítko, takže 
na druhé straně stačí pouze vytáhnout směrem nahorou skládací 
mechanismus.	Složení	kočárku:	VAROVÁNÍ: Kočárek nemůže být 
složen v případě, že máte nastavené sedadlo proti směru jízdy!

1.	ROZlOŽENÍ	KONSTRUKcE:
A. Zmáčkněte pojistku a rozevřete konstrukci ve směru šipek
B. Držte rukojeť na obou stranách a zvedejte konstrukci kočárku směrem 
nahoru (viz obr. C)
2.	PřIPOJENÍ	PřEDNÍcH	KOlEČEK:
A. Připojte přední kolečka ve směru šipek
B. Chcete-li zablokovat otáčení koleček, zvedněte aretační pojistku
C. Chcete-li sundat kolečka, zmáčkněte tlačítko a kolečko jednodušše 
uvolněte.
3.	PřIPOJENÍ	ZADNÍcH	KOlEČEK:
A. Připojte zadní kolečka ve směru šipek, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
B. K uvolnění koleček zmáčkněte kovové tlačítko a uvolněte kolečko  
ve směru šipek.
4.	POUŽITÍ	BRZD: A. K zabrzdění kočárku: sešlápněte brzdový pedál
B. K uvolnění brzdy: sešlápněte přední část brzdového pedálu
5.	POUŽITÍ	SEDADlA:
A. Připojení sedadla: držte sedadlo a vložte konektory do otvorů 
umístěných na obou stranách konstrukce kočárku.
B. Uvolnění sedadla: Zmáčkněte tlačítka umístěná na konektorech  
na obou stranách konstrukce a zvedněte sedadlo.
C. Otočení sedadla proti směru jízdy: postupujte dle bodů A a B.
D. Nastavení stříšky: Připojte stříšku na postranní část konstrukce 
sedadla. E. Odejmutí stříšky: Zmáčkněte pojistku ve směru šipek  
a sejměte stříšku. F. Připojení opěrky rukou: postupujte dle obrázku. 
Prosím rozlišujte pravou a levou stranu, jinak opěrku nepřipojíte.
G. Odejmutí opěrky rukou: zmáčkněte tlačítka na spodní straně opěrky  
a sejměte opěrku. H. Nastavení opěrky nohou: zmáčkněte současně 
tlačítka na obou stranách opěrky a nastavte opěrku do požadované výšky 
směrem nahoru nebo dolů. I. Nastavení zádové opěrky: zatáhněte  
za pojistku a nastavte opěrku do požadované polohy.

6. SKLÁDÁNÍ KOČÁRKU:
A. Nejprve nastavte zádovou opěrku do nejnižší polohy.
B. Sklopte stříšku ve směru šipek
C. Zmáčkněte dolů 2. bezpečnostní tlačítko 
a  táhněte směrem nahoru skládací pojistky. Potom stlačte dolů rukojeť 
kočárku dokud kočárek nebude složený.

7.	NASTAVENÍ	VýŠKy	RUKOJETI:	
Stlačte tlačítka na obou stranách rukojeti a nastavte rukojeť  
do požadované polohy směrem nahoru nebo dolů.

POZOR: Pokud chcete používat kočárek s hlubokou korbou  
(pro děti od narození do 9 kg) nebo s autosedačkou  
(skupina	0+,	0-13	kg),	musíte	dodržovat	následující	pokyny.	
Hluboká	korba	i	autosedačky	musí	být	schváleny	výrobcem	 
nebo prodejcem kočárku. 

9.	HlUBOKÁ	KORBA:
A: Rozložení korby: zdvihněte vnitřní potah, a zatáhněte za pásky, dokud 
kovové vzpěry nezapadnou do plastového slotu.
C: Vložte adaptéry nacházející se na obou stranách korby do otvorů  
na bocích kočárku. Musíte slyšet zvuk zaklapnutí. Zajistěte korbu pásky 
se suchým zipem okolo konstrukce kočárku. Zkontrolujte, zda je korba 
skutečně bezpečně připevněna. D: Sklopení rukojeti (stříšky):Stiskněte 
tlačítka na kloubech rukojeti a sklopte ji do požadované polohy.
E: Odejmutí korby: Uvolněte pásky se suchým zipem, stiskněte tlačítka  
na obou stranách a zdvihněte celou korbu. F: Složení korby: uvolněte 
kovové bočnice zatažením za pásky.

10.	AUTOSEDAČKA:
A: Vložte adaptéry nacházející se na obou stranách autosedačky  
do otvorů na bocích kočárku. Musíte slyšet zvuk zaklapnutí. Zkontrolujte, 
zda je autosedačka skutečně bezpečně připevněna. B: Odejmutí 
autosedačky: stiskněte tlačítka na obou stranách a zdvihněte celou 
korbu.
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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.

Pozorne si prečítajte návod pred použitím výrobku a uchovajte 
ho pre budúcu potrebu. Tento kočík je vhodný pre deti  
od 6 mesiacov a do 15 kg. Vhodný pre deti do 6 mesiacov len  
s doplnkami schválenými predajcom. Nedodržanie nasledujúcich 
upozornení a pokynov pre montáž by mohlo mať za následok 
vážne	zranenia	alebo	smrť	dieťaťa!	UPOZORNENIE:	Nikdy	
nenechávajte	dieťa	bez	dozoru.	UPOZORNENIE:	Pred	použitím	
sa presvedčte, či sú všetky zaisťovacie prvky zapnuté.
UPOZORNENIE:	Pri	skladaní	a	rozkladaní	tohto	výrobku	zaistite,	
aby	vaše	dieťa	nebolo	na	blízku	a	nemohlo	dôjsť	k	jeho	
poraneniu.	UPOZORNENIE:	Nedovoľte	vášmu	dieťaťu,	aby	sa	 
s	výrobkom	hralo.	UPOZORNENIE:	Sedadlo	nie	je	vhodné	pre	deti	
mladšie	ako	6	mesiacov.	UPOZORNENIE:		Nevkladajte	matrac	
hrúbky nad 25 mm, nesmie byť pridaný nijaký ďalší matrac 
(lôžko).	UPOZORNENIE:	Hneď	ako	sa	vie	vaše	dieťa	bez	pomoci	
posadiť,	vždy	používajte	zádržný	systém-bezpečnostné	popruhy.	
Po	zapnutí	praciek	nastavte	pás	tak,	aby	dokonale	priľnul	k	telu	
vášho	dieťaťa.	UPOZORNENIE:	Tento	výrobok	nie	je	vhodný	 
na behanie alebo jazdu na kolieskových korčuliach. 
UPOZORNENIE:	Používajte	kočík	súčasne	len	pre	jedno	dieťa!

•	 Vyžaduje	montáž	dospelou	osobou.	

•	 Aby	sa	zabránilo	poraneniu,	zaistite,	aby	sa	dieťa	zdržovalo	
mimo dosahu, keď sa tento výrobok skladá a rozkladá. 

•	 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 šňúrkami, neodkladajte popruhy z týchto 
predmetov ani nepripevňujte hračky na šňúrky.

•	 Aby	ste	predišli	prevráteniu	kočíka,	nevešajte	žiadne	tašky	ani	
iné predmety na rukoväť či boky kočíka.

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

•	 Nepoužívajte	kočík	v	prípade	otvoreného	ohňa.

•	 Maximálne	zaťaženie	nákupného	košíka	je	4	kg.

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

•	 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	
prehliadnite.

•	 Hlboká	vanička:	Tento	výrobok	je	vhodný	pre	dieťa,	ktoré	nie	
je	schopné	samostatne	sedieť,	prevaľovať	sa	a	nie	je	schopné	
sa zdvihnúť na ruky a kolená. Maximálna hmotnosť dieťaťa  
je 9 kg.“

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

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

ČISTENIE:
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.

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
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Vario 

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. 

Varianta	Hlboký	kočík	–	vhodná pre deti od narodenia do 9 kg.
Varianta Športový kočík – vhodná pre deti od 6 mesiacov  
do 15 kg.

1.	ROZlOŽENIE	KONŠTRUKcIE	KOČÍKA:
A: Odistite poistku v smere šípky. 
B: Držte rukoväť jednou rukou a prednú časť rámu druhou rukou, potom 
roztvorte konštrukciu, kým nebudete počuť zvuk zaklapnutia.
C: Skontrolujte správne rozloženie konštrukcie.

2.	MONTÁŽ	PREDNýcH	KOlIESOK:
A: Nasuňte kolieska do prednej časti rámu v smere šípky.
B: Ak chcete zablokovať kolieska proti otáčaniu okolo zvislej osi, zdvihnite 
poistku na prednej strane kolieska.
C: Ak chcete sňať predné kolieska, uvoľnite ich stlačením poistky  
na ráme. 
UPOZORNENIE: Predné kolieska sú navrhnuté pre ľahkú manipuláciu 
na rovnom povrchu. Pri jazde na nerovnom povrchu (piesok, štrk) 
odporúčame používať kolieska zablokované proti otáčaniu okolo zvislej 
osi.

3.	MONTÁŽ	ZADNýcH	KOlIESOK:
A: Pripojte zadné kolesá v smere šípky.
B: Ak chcete sňať  zadné kolesá, vytiahnite poistku a vyberte zadné 
kolesá v smere šípky.

4.	POUŽITIE	BŕZD:
A: Zabrzdenie: stúpte na pedál brzdy.
B: Odbrzdenie: zdvihnite brzdový pedál nohou.
UPOZORNENIE:	Vždy, keď dávate dieťa do kočíka alebo ho z kočíka 
vyberáte alebo s kočíkom stojíte, kočík zabrzdite!

5.	MONTÁŽ	SEDADlA:
A: Podržte sedadlo a vložte konektory do otvoru, ktoré sa nachádzajú  
na oboch stranách konštrukcie. 
B: Ak chcete uvoľniť  sedadlo, stlačte obidve tlačidlá na bokoch  
sedadla a zdvihnite sedadlo. 
C: Ak chcete obrátiť sedadlo, postup je rovnaký ako „A“ a „B“.
D: Strieška: pripojte striešku do otvorov na bokoch sedadla.
E: Ak chcete odňať striešku, stlačte poistku v smere šípky  
a zdvihnite striešku. 
F: Pripojenie opierky pre dieťa: pripojte opierku v smere šípky.  
Dodržte pravú a ľavú orientáciu. 
G: Odňatie opierky na ruky: stlačte tlačidlá na spodnej strane  
opierky a vyberte ju. 
UPOZORNENIE: Nikdy za opierku nedvíhajte kočík.
H: Nastavenie opierky nôh: stlačte tlačidlá na obidvoch  
stranách a nastavte opierku do požadovanej polohy.
UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte dieťa sedieť na opierke nôh. 
I: Nastavenie sedadla: zatiahnite za tiahlo na zadnej strane operadla  
a nastavte operadlo do požadovanej polohy.

6.	NASTAVENIE	VýŠKy	RUKOVäTE:
A: Stlačte tlačidlá na oboch stranách a vytiahnite rukoväť do požadovanej 
polohy.

7. ZlOŽENIE	KOČÍKA:
A: Sklopte striešku v smere šípky.
B: Stlačte dole druhú bezpečnostnú poistku a vytiahnite smerom nahor 
skladaciu poistku na zadných stranách konštrukcie. Potom stlačte 
rukoväť, až pokým kočík nie je zložený. C: Kočík je zložený.
UPOZORNENIE: Kočík nemôže byť zložený, keď je sedadlo posunuté  
a je vo zvislej polohe!

8.	ROZlOŽENIE	KOČÍKA:
A: Uvoľnite skladaciu poistku v smere šípky a zdvihnite rukoväť oboma 
rukami, až kým nebudete počuť „cvaknutie“. Skontrolujte správne 
rozloženie konštrukcie.

POZOR:	Ak	chcete	používať	kočík	s	hlbokou	vaničkou	 
(pre deti od narodenia do 9 kg) alebo s autosedačkou  
(skupina	0+,	0-13	kg),	musíte	dodržovať	nasledujúce	pokyny.	
Hlboká	vanička	aj	autosedačka	musia	byť	schválené	výrobcom	
alebo predajcom kočíka. 

9.	HlBOKÁ	VANIČKA:
A: Rozloženie vaničky: zdvihnite vnútorný poťah, zatiahnite za pásy,  
až kým kovové vzpery nezapadnú do plastového slotu.
B: Zapnite zips pre pripojenie vnútorného poťahu a kryt nôh podľa 
poradia.
C: Vložte adaptéry nachádzajúce sa na oboch stranách vaničky do 
otvorov na bokoch kočíka. Musíte počuť zvuk zaklapnutia. Zaistite 
vaničku pásmi na suchý zips okolo konštrukcie kočíka. Skontrolujte či je 
vanička skutočne bezpečne pripevnená.
D: Sklopenie rukoväte (striešky): stlačte tlačidlá na kĺboch rukoväte  
a sklopte ju do požadovanej polohy.
E: Odňatie vaničky: Uvoľnite pásy na suchý zips stlačte tlačidlá na oboch 
stranách a zdvihnite celú vaničku. 
F: Zloženie vaničky: uvoľnite kovové bočnice zatiahnutím za pásy.

10.	AUTOSEDAČKA:
A: Vložte adaptéry nachádzajúce sa na oboch stranách autosedačky  
do otvorov na bokoch kočíka. Musíte počuť zvuk cvaknutia. Skontrolujte 
či je autosedačka skutočne bezpečne pripevnená.
B: Odňatie autosedačky: stlačte tlačidlá na oboch stranách a zdvihnite 
celú autosedačku.
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Spider
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. 

Varianta	Hlboký	kočík – vhodná pre deti od narodenia do 9 kg.
Varianta Športový kočík – vhodná pre deti od 6 mesiacov do 15 kg.

POZNÁMKA: Bezpečnostné tlačidlo je iba na jednej strane, takže  
na druhej strane stačí iba vytiahnuť smerom nahor skladací 
mechanizmus. Zloženie	kočíka.	VAROVANIE: Kočík nemôže byť 
zložený v prípade, že máte nastavené sedadlo proti smeru jazdy!

1.	ROZlOŽENIE	KONŠTRUKcIE:
A. Stlačte poistku a roztvorte konštrukciu v smere šípok
B. Držte rukoväť na oboch stranách a zdvíhajte konštrukciu kočíka 
smerom nahor
(viď obr. C)

2.	PRIPOJENIE	PREDNýcH	KOlIESOK:
A. Pripojte predné kolieska v smere šípok
B. Ak chcete zablokovať otáčanie koliesok, zdvihnite aretačnú poistku
C. Ak chcete zložiť kolieska, stlačte tlačidlo a koliesko jednoducho 
uvoľnite.

3.	PRIPOJENIE	ZADNýcH	KOlIESOK:
A. Pripojte zadné kolieska v smere šípok, kým nebudete počuť 
zacvaknutie. B. Pre uvoľnenie koliesok stlačte kovové tlačidlo a uvoľnite 
koliesko v smere šípok.

4	POUŽITIE	BŕZD:
A. K zabrzdeniu kočíka: zošliapnite brzdový pedál
B. K uvoľneniu brzdy: zošliapnite prednú časť brzdového pedálu
5	POUŽITIE	SEDADlA:
A. Pripojenie sedadla: držte sedadlo a vložte konektory do otvorov 
umiestnených na oboch stranách konštrukcie kočíka.
B. Uvoľnenie sedadla: Stlačte tlačidlá umiestnené na konektoroch  
na oboch stranách konštrukcie a zdvihnite sedadlo.
C. Otočenie sedadlá proti smeru jazdy: postupujte podľa bodov A a B.
D. Nastavenie striešky: Pripojte striešku na postrannú časť konštrukcie 
sedadla.
E. Odňatie striešky: Stlačte poistku v smere šípok a zložte striešku.
F. Pripojenie opierky rúk: postupujte podľa obrázku. Prosím rozlišujte 
pravú a ľavú stranu, inak opierku nepripojíte.
G. Odňatie opierky rúk: stlačte tlačidlá na spodnej strane opierky a zložte 
opierku.
H. Nastavenie opierky nôh: stlačte súčasne tlačidlá na oboch stranách 
opierky a nastavte opierku do požadovanej výšky smerom nahor alebo 
nadol.
I. Nastavenie chrbtovej opierky: potiahnite poistku a nastavte opierku  
do požadovanej polohy.

6.	SKlADANIE	KOČÍKA:
A. Najprv nastavte chrbtovú opierku do najnižšej polohy.
B. Sklopte striešku v smere šípok
C. Stlačte dole druhé bezpečnostné tlačidlo
a ťahajte smerom nahor skladacie poistky.  
Potom stlačte dole rukoväť kočíka, až kým kočík nebude zložený.

7.	NASTAVENIE	VýŠKy	RUKOVäTE: A: Stlačte tlačidlá na oboch 
stranách rukoväte a nastavte rukoväť do požadovanej polohy smerom 
nahor alebo nadol.

POZOR:	Ak	chcete	používať	kočík	s	hlbokou	vaničkou	 
(pre deti od narodenia do 9 kg) alebo s autosedačkou  
(skupina	0+,	0-13	kg),	musíte	dodržovať	nasledujúce	pokyny.	
Hlboká	vanička	aj	autosedačka	musia	byť	schválené	výrobcom	
alebo predajcom kočíka. 

9.	HlBOKÁ	VANIČKA:
A: Rozloženie vaničky: zdvihnite vnútorný poťah, zatiahnite za pásy,  
až kým kovové vzpery nezapadnú do plastového slotu.
C: Vložte adaptéry nachádzajúce sa na oboch stranách vaničky  
do otvorov na bokoch kočíka. Musíte počuť zvuk zaklapnutia. Zaistite 
vaničku pásmi na suchý zips okolo konštrukcie kočíka. Skontrolujte či je 
vanička skutočne bezpečne pripevnená.
D: Sklopenie rukoväte (striešky): stlačte tlačidlá na kĺboch rukoväte  
a sklopte ju do požadovanej polohy.
E: Odňatie vaničky: Uvoľnite pásy na suchý zips stlačte tlačidlá na oboch 
stranách a zdvihnite celú vaničku. 
F: Zloženie vaničky: uvoľnite kovové bočnice zatiahnutím za pásy.

10.	AUTOSEDAČKA:
A: Vložte adaptéry nachádzajúce sa na oboch stranách autosedačky  
do otvorov na bokoch kočíka. Musíte počuť zvuk cvaknutia.  
Skontrolujte či je autosedačka skutočne bezpečne pripevnená.
B: Odňatie autosedačky: stlačte tlačidlá na oboch stranách a zdvihnite 
celú autosedačku.
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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.

A	következő	figyelmeztetések	és	utasítások		be	nem	tartása		
súlyos sérüléséket és halálos balesetet okozhat!
FIGyElMEZTETÉS:	Soha	ne	hagyja	gyermekét	felügyelet	nélkül.
FIGyElMEZTETÉS:	Használat	előtt	győződjön	meg	róla,	hogy	 
a	rögzítő	eszközök	megfelelően	működnek.
FIGyElMEZTETÉS:	A	sérülések	megelőzése	érdekében,	
összeszerelésnél és szétszedésnél ügyeljen, hogy gyermeke 
megfelelő	távolságban	legyen.
FIGyElMEZTETÉS:	Ne	hagyja	gyermekét	a	termékkel	játszani.
FIGyElMEZTETÉS:	Ez	az	ülőke	hónapos	kor	alatt	nem	ajánlott.
FIGyElMEZTETÉS:	Ne	helyezzen	be	25	mm-nél	vastagabb	
matracot	a	babakocsiba.	(	fekvőrész)
FIGyElMEZTETÉS:	Ha	már	önállóan	tud	ülni	gyermeke	használja	
a	hevedereket.	A	kapcsok	bekapcsolása	után	állítsa	be	az	öveket	
, hogy tökéletesen illeszkedjenek gyermeke testéhez.
FIGyElMEZTETÉS:	Ne	használja	a	terméket	futásnál,	vagy	
korcsolyázásnál.
FIGyElMEZTETÉS:	A	babakocsit	egyszerre	csak	egy	gyermeknél	
használja.

•	 Összeszerelését	felnőtt	végezze.

•	 A	sérülések	megelőzése	érdekében	,	összeszerelésnél	 
és	szétszedésnél,	gyermekét	tartsa	megfelelő	 
távolságban a terméktől.

•	 Gyermeke	legyen	mindig	felügyelet	alatt	a	babakocsiban.

•	 Ez	a	babakocsit	6-	tól	36	hónapos	korig	ajhánlott	használni,	
maximálisan	15	kg-ig.

•	 Fulladásveszély:	Ne	tegyen	a	gyermek	nyaka	köré	zsinórokat,	
ne helyezzen be hevedereket és ne rögzítsen játékokat 
zsinórokra.

•	 A	babakocsi	fogantyújára	és	oldalára	ne	helyezzen	semmilyen	
táskát	vagy	egyéb	tárgyakat,	így	megelőzheti	a	felborulást.

•	 Soha	ne	használja	a	babakocsit	lépcsőn	vagy	mozgólépcsőn.	
Hirtelen	elveszítheti	az	irányítást	a	babakocsi	felett	vagy	
kieshet	gyermeke.	Továbbá	legyen	körültekintő	ha	le-	vagy	
fellép	a	járdára.

•	 Ne	használja	a	babkocsit	nyitott	tűz	közelében.

•	 A	kosár	maximális	terhelhetősége	4	kg.

•	 Ne	engedje	gyermekének,	hogy	a	kosárba	álljon.	Így	
elkerülheti aaz esetleges sérülést. 

•	 Rendszeresen	ellenőrizze	a	babakocsit,	kilazult	csavarokat,	
elhasználódás	jeleit	vagy	szakadást	keresve.	cserélje	ki	vagy	
javítsa	meg	a	sérült	részeket.	csak	eredeti	a	gyártó	által	
jóváhagyott	alkatrészeket	használjon.

•	 Hosszabb	tárolás	után	vizsgáljuk	meg	alaposan	a	bakocsiit

•	 A	műanyag	csomagolás,	melybe	a	babakocsit	csomagolták,	
veszélyes lehet gyermekére, ezért a csomagolást azonnal 
dobja	ki.	FUllADÁST	OKOZHAT!

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

TISZTÍTÁS:
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

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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Vario
HASZNÁlATI	ÚTMUTATó:
Kérjük, szánjon néhány prcet az utasítások elolvassására. Segít Önnek a 
babakocsi használatában és karbantartásánál. Őrizze meg az útmutatót 
a későbbi használatra is. Gyermeke biztonságát veszélyeztetheti, ha nem 
követi az utasításokat. Mélybabakocsi  változat-  újszülött kortól 9 kg-ig 
ajánlott. Sport babakocsi változat- 6 hónapos kortól  15 kg-ig ajánlott.

1. AlAP	SZÉTNyITÁSA:
A: Nyissa a reteszt a nyíl irányába.
B: Fogja az egyik kezével a kormányt és a másik kezével az elülső 
csövet,majd nyissa ki az alapot a nyilak irányába, míg kattanást nem hall.
C: Ellenőrizze, hogy helyesen nyitototta ki a vázat.

2. ELüLSő KEREKEK SZERELéSE:
A: Rögzítse az elülső kereket a csatlakozóhoz a nyíl irányába.
B: Ha nem szeretné használni a kerekek forgatása funkciót, rögzítse 
akereke mozgatását a gomb segítségével.
C: Az első kerekek kilazításához: nyomja meg a gombot a vázon.
FIGyElMEZTETÉS:Az elülső kerekeket könnyen kezelheti egyenletes 
felülelten. Egyenletlen felületen ( homok, kavics) javasoljuk a kerekek 
forgásának blokkolását.

3.	HÁTSó	KEREKEK	SZERElÉSE:
A: Rögzítse a hátsó kereket a nyíl irányába.
B: A hátsó kerekek kilazításához: húzza ki a fém gombot és vegye ki 
ahátsó kereket a nyíl irányába.

4.	A	FÉKEK	cSATlAKOZTATÁSA:
A: A fékek csatlakoztatásához: lépjen a fékpedálra
B: A fékek fellazításához: húzza fel a fékpedált a lábával.
FIGyElMEZTETÉS:Mindig, ha gyermekét beteszi vagy kiveszi  
a babakocsiból, ha megáll a babakocsival  használja a féket.

5. üLőKE BESZERELéSE:
A: Fogja meg az ülést és helyezze a csatlakozót a nyílásba, mely  
az alapkét oldalán található.
B: Ha ki szeretné venni az ülőkét: nyomja meg mindkét gombot melyek 
acsatlakozókon találhatók és emelje ki az ülőkét.
C: Ha meg szeretné fordítani az ülőkét: az „ A“ és „ B“ pontokban 
leírtakszerint járjon el.
D: Tető szerelése: rögzítse a tetőt az alaphoz az ülőke oldalán.
E: Ha el szeretné távolítani a tetőt: nyomja meg a kioldó gombot  
a nyílirányába és távolítsa el a tetőt.
F: A kapaszkodó beszerelése: rögzítse a kapaszkodót a nyilak irányába.
Kérjük figyeljen a jobb és bal oldalon a megfelelő illeszkedésre, 
másképpnem rögzíthető.
G: A kapaszkodóeltávolítása: nyomja meg a gombot a kapaszkodó 
alsórészén és távolítsa el. FIGyElMEZTETÉS:	A kapaszkodó 
segítségével soha ne emelje a babakocsit
H: Lábtartó beállítása: nyomja meg a két oldalon található gombot 
ésállítsa be a lábtartó a megfelelő pozícióba.
FIGyElMEZTETÉS:	Soha ne hagyja gyermnekét a lábtartón ülni. 
I:Ülőke beállítása: oldja ki a gombot a háttámlán és állítsa be  
a megfelelőpozícióba.

6.	A	FOGANTyÚ	MAGASSÁGÁNAK	BEÁllÍTÁSA:
A: Nyomja meg a két oldalon található gombot és állítsa be a megfelelő 
pozícióba.

7.	A	BABAKOcSI	ÖSSZEcSUKÁSA:
A: Húzza fel a tetőt a nyíl irányába
B: Nyomja meg a biztonsági gombot és húzza felfelé az összecsukó 
reteszt a váz hátsó részén. Majd nyomja fogantyút , míg ababakocsi 
össze nem csukódik.
C: A babakocsi összecsukva
FIGyElMEZTETÉS:	A babakocsi nem összecsukható, ha az 
ülőkefordítottan van behelyezve és az ülőke függőleges helyzetben van.

8.	A	BABAKOcSI	SZÉTNyITÁSA:
A: Oldja ki az összecsukó reteszt a nyíl irányába és húzza a kart 
kétkézzel, míg kattanást nem hall. Ellenőrizze a babakocsit, hogy 
megfelelően nyitotta szét.
FIGyElEM: Amennyiben a babakocsit mózeskosárral  ( újszülött kortól  
9 kg-ig) vagy autósüléssel ( 0+ kategória , 0-13 kg )szeretné használni,  
a következő utasításokat mindenképpen tartsa be. A gyártó és 
forgalmazó által jóváhagyott mózeskosár és az autósülés használható 

9. MóZESKOSÁR:
A: Mózeskosár szerelése: vegye ki a belső huzatot, majd húzza ki 
apántokat, míg az acél rudak a műanyag nyílásba nem esnek.
B: Zárja be a cipzárt a belső huzat csatlakoztatására és a lábtakarót.
C: Helyezze be a mózeskosár oldalán található adaptereket a 
babakocsikét oldalán található nyílásokba. Kattanást kell hallani. Rögzítse 
a mózeskosarat a tépőzárral a babakocsi váza körül. Ellenőrizze, hogy 
biztonságosan rögzítette a mózeskosarat.
D: A fogantyú mozgatása: nyomja meg a gombot a fogantyú két oldalán 
és állítsa a fogantyút a megfelelő pozícióba.
E: A mózeskosár eltávolítása: Húzza meg a pántokat a tépőzárakon 
nyomja a gombot mindkét oldalon és emeljeki a mózeskosarat.
F: A mózeskosár összecsukása: engedje fel fém oldalakat a pántok 
meghúzásával.

10.	AUTóSülÉS:
A: Helyezze be az autósülés két oldalán található adaptereket a 
nyílásokba ababakocsi oldalán. Kattanást kell hallania. Ellenőrizze, hogy 
megfelelően rögzült. 
B: Autósülés kivétele: nyomja meg a gombokat mindkét oldalon és vegye 
ki az egész ülőkét.
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Spider 

HASZNÁlATI	ÚTMUTATó:
Kérjük, szánjon néhány prcet az utasítások elolvassására. Segít Önnek  
a babakocsi használatában és karbantartásánál. Őrizze meg az útmutatót 
a későbbi használatra is. Gyermeke biztonságát veszélyeztetheti, ha nem 
követi az utasításokat.

Mélybabakocsi		változat-		újszülött kortól 9 kg-ig ajánlott
Sport	babakocsi	változat-	6 hónapos kortól  15 kg-ig ajánlott.

MEGJEGYZéS: 
A biztonsági gomb csak az egyik oldalon található, így a másik oldalon 
elegendő csak felfele húzni az összecsukó mechanizmust. A babakocsi 
összecsukása. FIGyElMEZTETÉS: A babakocsit ne lehet összecsukni, 
ha az ülőke menetiránnyal szembe van. 

1.	BABAKOcSI	SZÉTNyITÁSA:
A. Nyomja meg a gombot és nyissa szét a vázat a nyíl irányába
B. Fogja meg a tolókart mindkét oldalon és a babakocsivázatemelje 
felfelé ( lásd C kép)
2.	ElSŐ	KEREKEK	RÖGZÍTÉSE:
A. Rögzítse az első kerekeket a nyilak irányába
B. Ha szeretné a kerekek elfordulását blokkolni, húzza fel a rögzítő zárat
C. A kerrék levételéhez nyomja meg a gombot és emelje le egyszerűen 
a kereket.
3.	HÁTSó	KEREKEK	RÖGZÍTÉSE:
A. Csatlakoztassa a hátsó kerekeket a nyilak irányába, míg kattanást 
nem hall. B.A kerekek kilazításához nyomja meg a fém gombot és vegye 
le a kereket a nyíl irányába.
4.	FÉKEK	HASZNÁlATA:
A. a babakocsi fékezéséhez: lépjen a fékpedálra
B. A fékek feloldásához: lépjen a fékpedál elülső részére
5.	AZ	ülŐKE	HASZNÁlATA:
A. Az ülőke rögzítése: fogja meg az ülőkét és tegye a csatlakozókat  
a nyílásokba, melyek a babakocsi váz két oldalán találhatók.
B. Az ülőke levétele: Nyomja meg a gombot melyek a csatlakozók két 
oldalán találhatók a vázon és emelje ki az ülőkét.
C. Az ülőke menetíránnyal szembeni behelyezése:
Kövesse az A és B pontban leírtakat.
D. A tető beállítása: Csatlakoztassa a tetőt az ülőke váz két oldalához.
E. A tető eltávolítása: Nyomja meg a biztosítékot a nyíl irányába és vegye 
le a tetőt.
F. Kartartó rögzítése: kövesse a képeket. Kérjük figyeljen a ajobb  
és bal oldalra, másképp nem tudja a kartartót rögzíteni.
G. Kartartó eltávolítása: nyomja meg a kartartó alsó  
részén található gombot.
H. Lábtartó beállítása: nyomja meg a lábtartó két oldalán található 
gombot egyszerre és állítsa be a kívánt magasságba.
I. Háttámla beállítása: húzza meg a kart és állítsa be a kívánt pozícióba 
a háttámlát.
6.	A	BABAKOcSI	ÖSSZEcSUKÁSA:
A. Először állítsa a háttámlát a legalacsonyabb pozícióba.
B. Csukja össze a tetőt a nyíl irányába
C. Nyomja le a biztonsági gombot és húzza felfelé az összecsukó 
biztosítékot. Majd nyomja lefelé a tolókart , amíg a kocsi összecsukódik.

7. A	TOlóKAR	BEÁllÍTÁSA:	Nyomja meg a tolókar két oldalán 
található gombot és állítsa be a kívánt magasságot fel vagy lefelé.

FIGyElEM: Amennyiben a babakocsit mózeskosárral  ( újszülött kortól  
9 kg-ig) vagy autósüléssel ( 0+ kategória , 0-13 kg )szeretné használni,  

a következő utasításokat mindenképpen tartsa be. A gyártó és 
forgalmazó által jóváhagyott mózeskosár és az autósülés használható 

9. MóZESKOSÁR:
A: Mózeskosár szerelése: vegye ki a belső huzatot, majd húzza ki 
apántokat, míg az acél rudak a műanyag nyílásba nem esnek.
B: Zárja be a cipzárt a belső huzat csatlakoztatására és a lábtakarót.
C: Helyezze be a mózeskosár oldalán található adaptereket a 
babakocsikét oldalán található nyílásokba. Kattanást kell hallani. Rögzítse 
a mózeskosarat a tépőzárral a babakocsi váza körül. Ellenőrizze, hogy 
biztonságosan rögzítette a mózeskosarat.
D: A fogantyú mozgatása: nyomja meg a gombot a fogantyú két oldalán 
és állítsa a fogantyút a megfelelő pozícióba.
E: A mózeskosár eltávolítása: Húzza meg a pántokat a tépőzárakon 
nyomja a gombot mindkét oldalon és emeljeki a mózeskosarat.
F: A mózeskosár összecsukása: engedje fel fém oldalakat a pántok 
meghúzásával.

10.	AUTóSülÉS:
A: Helyezze be az autósülés két oldalán található adaptereket a 
nyílásokba ababakocsi oldalán. Kattanást kell hallania. Ellenőrizze, hogy 
megfelelően rögzült. 
B: Autósülés kivétele: nyomja meg a gombokat mindkét oldalon és vegye 
ki az egész ülőkét.

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