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Záruka na predaný spotrebný tovar nevylučuje,
neobmedzuje alebo nepozastavuje práva kupujúceho
vyplývajúce z nezhody tovaru so zmluvou.

Záručné podmienky
ZÁRUČNÝ LIST
1. Firma "KUNERT" dáva záruku na zakúpený kočík
po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia, za
predpokladu, že bude používaný tak, ako bolo
No Dátum
Dátum
Platnosť
Typ
zamýšľané.
začatia
vykonania
záruky je
opravy
2. Všetky reklamácie z dôvodu vád výrobku musia
byť oznámené v mieste maloobchodného predaja.
opravy
opravy
rozšírená do podpis
3. Záručné opravy vykonáva výrobca alebo servisná
jednotka, o ktorej informuje predajca.
4. Fyzické závady odhalené v priebehu záručnej doby 1.
budú odstránené najneskôr do 14 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom predajcu do závodu.
5. Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania opravy.
6. Škody nespôsobené vinou výrobcu môžu byť
odstránené na náklady užívateľa.
7. Spôsob opravy určuje poskytovateľ záruky.
8. Záruka sa nevzťahuje na:
- prirodzené opotrebenie jednotlivých prvkov
- poškodenia spôsobené nesprávnym používaním a
skladovaním
- mechanické a tepelné poškodenia
- zmena farby poťahovej textílie
- opravy neoprávnenými osobami
9.V liste oznamujúcom reklamáciu je potrebné uviesť
okolnosti, za ktorých došlo k poškodeniu kočíka.
…………………………..
……………………….
POZOR
Podmienkou prijatia reklamácie je predloženie
Dátum predaja a pečiatka obchodu
Podpis kupujúceho
záručného listu s dátumom predaja a oznámením
reklamácie.

P.P.H.U. KUNERT Marcin Kunert
42-125 Kamyk Borowianka ul. Tartakowa 127
Tel. 662565934
e-mail: postmaster@kunert-wozki.pl
www.kunert-wozki.pl
PN EN 1888:2012
Návod na obsluhu kočíka ROTAX
POZOR: V ZÁUJME BEZPEČNOSTI VÁŠHO DIEŤAŤA
SA PRED POUŽITÍM KOČÍKA, PROSÍM, ZOZNÁMTE S TÝMTO
NÁVODOM.
Dôležité - Odložte si tento návod pre budúce použitie.
UPOZORNENIE Tento výrobok nie je vhodný pre beh alebo korčulovanie na
kolieskových korčuliach.
- Kočík je určený pre deti od 0- 36 mesiacov veku a telesnej hmotnosti do 15 kg.
- Bezpečnosť dieťaťa môže byť ohrozená, ak nebudú dodržané odporúčania
tohto návodu.
- Nepoužívajte kočík, ak je akýkoľvek z jeho komponentov poškodený.
- Kočík sa používa na prepravu iba jednoho dieťa.
Kočík by mal byť používaný len na taký počet detí, na ktorý je určený, a nie na
väčší.
- Maximálne zaťaženie kočíka je 3 kg. Maximálne zaťaženie tašky je 1,5 kg.
UPOZORNENIE Vždy používajte upevňovací systém (pre sedadlo).
UPOZORNENIE Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
UPOZORNENIE Pred použitím sa uistite, že všetky blokovacie zariadenia sú
zapnuté.
UPOZORNENIE Použite postroj, keď vaše dieťa začne sedieť samo.
UPOZORNENIE Tento výrobok nie je vhodný pre beh alebo korčulovanie na
kolieskových korčuliach.
UPOZORNENIE Aby nedošlo k zraneniu, uistite sa, že vaše dieťa je stranou,
keď sa tento výrobok rozkladá alebo skladá.
UPOZORNENIE Nedovoľte, aby sa vaše dieťa s týmto výrobkom hralo.
UPOZORNENIE Skontrolujte, či zariadenie upevňujúce vaničku, sedadlo alebo
autosedačku je pred použitím riadne pripojené.
UPOZORNENIE Dieťa, ktoré vie samostatne sedieť, otočiť sa a pohybovať sa
na rukách a kolenách, by malo byť zapínané v postroji vaničky.
Nikdy nenechávajte kočík s dieťaťom na šikmej ploche, aj keď je parkovacie
zariadenie zapnuté.
UPOZORNENIE Parkovacie zariadenie musí byť zapnuté, keď sa deti ukladajú
a vyberajú.
- Pred montážom sa uistite, že výrobok a všetky jeho komponenty pracujú
SK
správne. Ak sú poškodené, výrobok nepoužívajte.
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- Počas skladania a rozkladania kočíka sa uistite, že dieťa je v bezpečnej
vzdialenosti.
- Pri každom zastavení je potrebné použiť parkovacie zariadenie.
- Pri nastavovaní sa uistite, že pohyblivé časti kočíka neprichádzajú do styku s
časťami tela dieťaťa.
- Akákoľvek záťaž na rukoväť a/alebo zadnú stranu operadla a/alebo boky kočíka
bude mať vplyv na jeho stabilitu.
- Pri vjazde na obrubník alebo iný schod zdvihnite prednú nápravu.
- Kočík skladujte mimo dosahu detí.
Neschádzajte s kočíkom po schodoch.
Na kočík by mali byť používané len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
Podvozok kočíka je kompatibilný iba s originálnou vaničkou, sedadlom a
autosedačkou dodanými výrobcom. Iba originálne diely obsiahnuté v sade
zaručujú úplný súlad a riadne fungovanie kočíka.
Každý kočík firmy Kunert má vždy logo s názvom firmy za účelom identifikácie
výrobku.
Nepoužívajte matrac silnejší než 10 mm.
Čalúnenie kočíka možno čistiť mäkkou špongiou a mydlom alebo inými jemnými
čistiacimi prostriedkami.
Mažte "osi" kočíka olejom alebo mazivom, aby boli týmto spôsobom chránené
proti nadmernému opotrebeniu.
Akékoľvek dodatočné sedadlo musí mať jasné vyhlásenie o súladu s konkrétnym
kočíkom.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom.
Používajte
iba
náhradné
diely
dodávané
alebo
odporúčané
výrobcom/distribútorom.
Parkovacie zariadenie musí byť zapnuté, keď sa deti ukladajú a vyberajú.
BEZPEČNOSTNÉ PÁSY V ŠPORTOVOM KOČÍKU
Kočík je vybavený 5-bodovými bezpečnostnými pásmi. Po posadení dieťaťa v sedadle je
potrebné ich pripnúť zatlačením ich vidlice do zámku (obr. 21) a naťažením pásov v
prackách.
UPOZORNENIE Vždy používajte systém zapínaní.
Ak chcete pásy rozopnúť, stlačte vidlicu a vytiahnite ju von.
UPOZORNENIE Používajte postroj, kedy začne vaše dieťa samo sedieť.
KRYT ŠPORTOVÉHO KOČÍKA
Sedadlo má kryt, ktorý montujeme pomocou zipsu a pripnutím jeho klipov ku klipom
umiestnených na oboch stranách kabíny (obr. 22).
NEPREMOKAVÁ FÓLIA
Kočík je vybavený nepremokavou fóliou, ktorú nasadzujeme natiahnutím na kočík. Fólia je
opatrená vetracími otvormi vo výške tváre dieťaťa.
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MONTÁŽ AUTOSEDAČKY
Kočík má tiež voliteľnú autosedačku pre deti. Pre montáž sedačky najprv musíme k rámu
kočíka pripojiť adaptér. Pre montáž adaptérov na ráme kočíka ich musíme pripnúť do na to
určených úchytov (dva na každej strane kočíka) (obr. 23).
POZOR! Pred používaním kočíka sa uistite, že adaptéry sú správne namontované. Oba
adaptéry musia byť zablokované.
Po riadnej montáži adaptérov môžeme pristúpiť k montáži sedačky. Ak chceme pripojiť
sedačku, zapneme jeho závesy do plastových úchytov umiestnených na adaptéroch (obr.
24). UPOZORNENIE Pred použitím sa uistite, že všetky blokovacie zariadenia sú zapnuté.
Tento kočík nenahrádza kolísku alebo postieľku. Keby dieťa potrebovalo spať, odporúča
sa, aby bolo umiestnené v zodpovedajúcej vaničke, kolíske alebo v postieľke.
Sedadlo má kabínu a kryt, ktoré sú namontované prostredníctvom patentiek.
Sedadlo je vybavené nastaviteľnou rukoväťou. Reguláciu vykonávame stlačením červených
tlačidiel na oboch stranách sedadla, a potom posúvaním rukoväte do požadovanej polohy
(obr. 25).
Ak chcete sedadlo odstrániť, zatiahnite za obe páky na oboch stranách sedadla (obr. 26).
Ak chcete odstrániť adaptéry, stlačte tlačidlá v bázach kočíka na oboch jeho stranách.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ VANIČIEK
Pre montáž vaničky na rám kočíka ju musíme pripnúť do na to určených otvorov v báze kočíka
(jeden na každej strane kočíka) (obr. 10, 11), kým závesy nezapadnú. Zamykanie prebieha
automaticky.
Upozornenie Vanička musí byť vždy namontovaná smerom dozadu (tak, aby dieťa bolo
nasmerované tvárou k osobe, ktorá riadi kočík). UPOZORNENIE Pred použitím sa uistite, že
všetky blokovacie zariadenia sú zapnuté (obr. 11).
Ak chcete vaničku odstrániť, stlačte tlačidlá adaptérov na oboch stranách kočíka (obr. 11) a
vaničku zdvihnite za úchyt smerom nahor.
POZOR! Neskladajte kočík, keď je ňom namontovaná vanička.
UPOZORNENIE Dieťa, ktoré vie samostatne sedieť, otočiť sa a pohybovať sa na rukách a
kolenách, by malo byť zapínané v postroji vaničky.
UPOZORNENIE Nepoužívajte matrace hrubšie než 10 mm.
UPOZORNENIE Použite postroj, kedy začne vaše dieťa samo sedieť.
KABÍNA U VANIČKY
Vanička má trvalo namontovanú kabínu. Kabínu možno nastaviť do požadovanej polohy pri
súčasnom stlačení tlačidiel na oboch stranách kabíny a zároveň nastaviť kabínu v požadovanej
polohe (obr. 12). Kabína má rukoväť na prenášanie vaničky (obr. 13).
KRYT VANIČKY
Vanička má kryt, ktorý montujeme pripnutím sponky krytu k klipov ku sponkám umiestneným
na oboch stranách kabíny (obr. 14).
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ SEDADLA
Pre montáž sedadla (športová verzia) na rám kočíka ju musíme pripnúť do na to určených
otvorov v báze kočíka (jeden na každej strane kočíka) (obr. 15), kým závesy nezapadnú (obr. 11).
Zamykanie prebieha automaticky. Športový kočík možno namontovať prednou aj zadnou stranou
k smeru jazdy.
UPOZORNENIE Pred použitím sa uistite, že všetky blokovacie zariadenia sú zapnuté.
Ak chcete sedadlo odstrániť, stlačte tlačidlá v bázach kočíka na oboch jeho stranách (obr. 11).
UPOZORNENIE Toto sedadlo nie je vhodné pre deti do 6 mesiacov veku.
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NÁVOD NA OBSLUHU
13. ROZKLADANIE A SKLADANIE RÁMU KOČÍKA
Pre rozloženie rámu ho umiestnite naplocho, odsuňte zabezpečenie (obr. 1) a držte rukoväť,
energicky ju vytiahnite nahor, kým nezapadnú blokujúce mechanizmy (obr. 2).
POZOR! Pred používaním kočíka sa uistite, či blokujúce mechanizmy sú blokované, a ak je to
nutné, dotiahnite ich.
Zložiť môžete rám jedným z dvoch spôsobov: (s kolieskami alebo bez koliesok)
- pre zloženie rámu s kolieskami najprv riadne zablokujte predné kolesá ich postavením kolmo
na kočík. Následne zatlačte palcom dovnútra tlačidlo zámku (obr. 3) a v rovnakom čase
zatiahnite zároveň za páky na oboch stranách rukoväti (obr. 4).
- ak chcete rám zložiť bez koliesok, uvoľnite obidve predné (obr. 5) a zadné kolesá (obr. 6).
Potom zatlačte palcom dovnútra tlačidla zámku (obr. 3) a v rovnakom čase zatiahnite zároveň
za páky na oboch stranách rukoväti. (obr. 4)
POZOR! Pred skladaním rámu odstráňte vaničku. V opačnom prípade môže byť táto činnosť
sťažená.
KABÍNA U SEDADLA
Sedadlo má ochrannú kabínu. Ak ju chceme namonovať, je potrebné zasunúť jej závesy do na to
určených úchytov na oboch stranách rámu sedadla, kým kabína nezapadne (obr.16).
Ak chcete kabínu odstrániť, stlačte tlačidlá umiestnené v jej závesoch na oboch stranách a
vytiahnite ju hore (obr. 16).
Je možné tiež regulovať pozíciu kabíny.
Kabínu je možné regulovať. Pre reguláciu ju stačí nastaviť do požadovanej polohy jej posúvaním
rukou dopredu alebo dozadu (obr 17).
Športový kočík pre použitie od narodenia dieťaťa musí byť odporúčaný pre použitie u
novorodencov v polohe najbližšej ležiacej.
NASTAVENIE OPERADLA
Operadlo je nastaviteľné v štyroch polohách. Ak chcete operadlo zvýšiť, vytiahnite páku pod ním
hore a zároveň ho dvíhajte hore do požadovanej polohy. Potom páku uvoľnite (obr. 18).
Ak chcete operadlo znížiť, vytiahnite hore kovovú páku, nastavte ho do požadovanej polohy a
uvoľnite páku.

PARKOVACIE ZARIADENIE
Ak chcete zablokovať parkovacie zariadenie, zatlačte nohou na jeho nožičku (obr. 28).
Odomknutie nasleduje po jeho zdvihnutí.
POZOR! Nikdy nejazdite s kočíkom so zablokovaným parkovacím zariadením.
POZOR! Nikdy nenechávajte kočík na šikmej ploche, keď je v ňom dieťa, aj keď je parkovacie
zariadenie zapnuté.
NÁKUPNÝ KOŠÍK
Kočík je vybavený nákupným košíkom. Pre montáž košíka na ráme kočíka ho pripevnite v
dolnej časti kočíka prostredníctvom zipsu.
NASTAVENIE OPIERKY NÔH
Opierku nôh nastavujeme súčasným stlačením bočných tlačidiel a nastavením nožnej opierky do
požadovanej polohy (obr. 19).
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ZADNÝCH KOLIES
Ak chcete nasadiť zadné kolesá, stlačte kovové tlačidlo v strede kolesa (obr. 6) a vsuňte ich na
osi až do konca, pustite tlačidlo a ľahko kolesom otočte späť, kým nezapadne.
Vždy po montáži kolies skontrolujte správnosť tejto montáže. V situácii, keď koliesko kočíka
po zatiahnutí padá, opakujte činnosť montáže kolies, kým kolesá nebudú správne
namontované.
NASTAVENIE VÝŠKY RUKOVÄTI
Pre nastavenie výšky rukoväte stlačte súčasne tlačidlá na oboch stranách rukoväte, a potom ich
držte a vykonajte reguláciu (obr. 27).
OTOČNÉ PREDNÉ KOLESÁ
Kočík má predné otočné kolesá s možnosťou ich blokovania pre jazdu rovno. Pre zablokovanie
kolies ich musíme najprv postavil rovno k zvyšku kočíka a potom otočiť prstencom doprava
(obr. 29). Ak chcete predné kolesá odblokovať pre jazdu všetkými smermi, otočte prstencom
doľava.
UPEVNENIE POSTROJA
Ak chceme pripevniť postroj, pripneme konce postroja do špeciálnych očiek na oboch stranách
vaničky. (Postroj nie je súčasťou detského kočíka)
BARIÉRA
Sedadlo je vybavené bezpečnostnou bariérou. Montujeme ju zasunutím jej závesov do na to
určených úchytov na oboch stranách sedadla, pri stlačení červených tlačidiel pre
uzamknutie bariéry, po montáži tlačidlo uvoľníme (obr. 20). Vždy po montáži bariéry
skontrolujte správnosť tejto montáže.
Ak chcete bariéru odstrániť, stlačte červené tlačidlá umiestnené v jej závesoch na oboch
stranách a vytiahnite ju hore

