Kočík – návod na použitie
Upozornenia a rady
V záujme bezpečnosti dieťaťa si pozorne prečítajte pokyny a uložte
ich na neskôr. Bezpečnosť dieťaťa môže byť ohrozená, ak sa
nedodržiavajú pokyny v tejto príručke.
Upozornenie: Pred použitím sa uistite, že všetky blokovacie
zariadenia sú zapnuté. Univerzálny detský kočík je určený pre deti od
0 do 36 mesiacov, do maximálnej hmotnosti 15 kg.
Upozornenie: Nikdy nechajte svoje dieťa bez dozoru!
Upozornenie : Nevozte viac než jedno dieťa v kočíku!
Upozornenie : Kočík sa používa na prepravu jedného dieťaťa.
Nepridávajte matrac s hrúbkou viac ako 25
mm. Tento výrobok je vhodný pre dieťa,
ktoré nemôže samo sedieť, prevracať sa a
pohybovať sa na rukách a nohách.
Maximálna hmotnosť dieťaťa: 9 kg.

Použite pásy, keď dieťa vie sedieť samé.
Nepridávajte matrac hrubší ako 25 mm.
Stále používajte bezpečnostné pásy.

Pre použitím kočíka skontrolujte, či je
správne upevnená vanička, športová časť
alebo autosedačka na konštrukciu.
V prípade autosedačiek používaných spolu s podvozkom, tento kočík
nenahrádza kolísku alebo postieľku. Ak dieťa potrebuje spať,
odporúča sa, aby bolo umiestnene do vhodnej hlbokej vaničky,
kolísky alebo postieľky.

POKYNY A UPOZORNENIA
1. Nepoužívajte kočík, ak bola poškodená jeho časť.
2. Pred montážou skontrolujte, či je produkt a všetky jeho
komponenty funkčné. Ak sú poškodené, produkt sa nemôže
používať.
3. Pri skladaní a rozložení kočíka sa uistite, že dieťa je v bezpečnej
vzdialenosti.
4. Pri vykonávaní nastavovacích činností dbajte na to, aby pohyblivé
časti kočíka neboli v kontakte s detským telom.
5. Počas každej prestávky, vkladania i vyloženia dieťaťa je nutné
použiť zariadenie na blokovanie kolies
6. V kočíku sa musia používať iba originálne diely schválené
výrobcom.
ZÁZNAM: Všetky dodatočné zariadenia nevymenené výrobcom
nemôže byť použité.
7. Pri vstupe na chodník alebo zvýšený stupeň zdvihnite predné
odpruženie konštrukcie. Silný vplyv na prekážku môže spôsobiť
ohnutie konštrukcie.
8. Nepoužívajte kočík po schodoch. Je nebezpečné prevážať dieťa
v kočíku po schodoch.
9. Nie je dovolené prenášať kočík uchopením rukoväte, bariérky
alebo striešky. Kočík sa prenáša uchopením bočných strán kočíka.
10. Kočík musí byť uložený na mieste, ktoré nie je prístupné deťom.
11. Keď sa kočík nepoužíva, nechajte ho zablokovaný.
12. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky prvky kočíka správne a
bezpečné.
13. Nikdy nepoužívajte silu na nastavenie pohyblivých časti kočíka
do požadovanej polohy. Najskôr sa uistite, že niečo neblokujete
prevádzku a skúste to znova.
UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo zraneniu, uistite sa, že Vaše
dieťa je v dostatočnej vzdialenosti, keď je výrobok rozkladaný alebo
skladaný.
UPOZORNENIE: Pri regulácií pohyblivých častí kočíka, zabezpečte
maximálnu bezpečnosť pre Vaše dieťa.
UPOZORNENIE: Nedovoľte dieťaťu hrať s produktom.
UPOZORNENIE: Kočík nie je vhodný na jazdu po schodoch, na
korčuliach alebo na behanie.

UPOZORNENIE: Vždy, keď sa kočík nepoužíva, vždy používajte
brzdu.
UPOZORNENIE: Ponechanie dieťaťa v kočíku samé bez dozoru je
nebezpečné.
UPOZORNENIE: Pred použitím kočíka sa uistite, že všetky
skladacie mechanizmy sú zablokované.
UPOZORNENIE: Toto sedadlo nie je vhodné pre deti mladšie ako 6
mesiacov.
UPOZORNENIE: Každé zaťaženie zavesené na rukoväti kočíka
narušuje stabilitu kočíka.
ZÁZNAM: Na rukoväti môže byť zavesená iba príručná taška
z výroby. Jej maximálna váha je 1,5 kg. Každé iné zaťaženie
zavesené na rukoväti narúša stabilitu kočíka.
UPOZORNENIE: Pri vkladaní a vyberaní dieťaťa sa uistite, že je
kočík uzamknutý parkovacím zariadením- brzdou.
UPOZORNENIE: Drobné predmety, ako napríklad ochrana osiek,
môžu byť prehltnuté dieťaťom. Pozor.
UPOZORNENIE: Nikdy neumiestňujte kočík so svojím dieťaťom
do blízkosti bazénov, schodov a ohňa.
UPOZORNENIE: Uchovávajte plastové časti obalu mimo dieťaťa,
aby ste predišli zaduseniu
UPOZORNENIE: Maximálne zaťaženie koša pod kočíkom je 3 kg.
UPOZORNENIE: Skontrolujte, či sú prístroje na upevnenie hlbokej
časti alebo športovej časti alebo autosedačky správne namontované
pred použitím.
UPOZORNENIE: Pri hojdaní kočíkom do strán môže dôjsť k
poškodeniu konštrukcie kočíka a tiež ložísk kolies (ak je model takto
vybavený)
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Prať ručne v zimnej vode
Nebieliť
Nesušiť mechanicky.
Nežehliť
Neprať na sucho








Poťah kočíka sa môže čistiť vlhkou handričkou alebo šatkou,
používajte iba jemné pracie prostriedky.
Nesťahujte čalúnenie kočíka.
Po premočení kočíka, je potrebné ho osušiť, a kovové časti
utrieť do sucha.
Je potrebné kontrolovať stav spotreby kolies a čistiť ich od
prachu a piesku.
Osi kolies je potrebné kontrolovať, pomedzi osi kolies
pokvapkať niekoľko kvapiek strojového oleja.
Dlhé ponechanie kočíka na slnečnom žiarení môže spôsobiť
zmenu farieb materiálov a tkanín kočíka.

NÁVOD NA POUŽITIE DETSKÉHO KOČÍKA
ROZLOŽENIE A ZLOŽENIE KONŠTRUKCIE KOČÍKA
Na rozloženie konštrukcie, položte ju rovnomerne (obrázok1), potom
držte vodiace lišty, potiahnite smerom hore (obrázok 2), kým
nezacvakne zámkový mechanizmus (obrázok 3)
UPOZORNENIE! Pred začatím používania kočíka sa presvedčte, či
je zaistený blokovací mechanizmus. Ak chcete konštrukciu zložiť,
stlačte červené tlačidlo dodatkovej blokády nachádzajúcej sa na
hornej strane vodiacej lišty (obrázok 4) alebo otočte páčkou smerom
nahor a držte ju, potiahnite rovnomerne za páčky nachádzajúce sa na
oboch stranách kočíka (obrázok 5).
UPOZORNENIE! Predtým ako začnete skladať konštrukciu,
odmontujte hlbokú vaničku, športovú časť, predné kolesá.
Nastavenie výšky rukoväte
Výšku rukoväte môžete nastaviť podľa výšky osoby, ktorá vedie
kočík. Je potrebné stlačiť naraz tlačidlá nachádzajúce sa po obidvoch
stranách rukoväte a následne ich držaním si nastaviť správnu výšku,
vykonať reguláciu (obrázok 6).
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ZADNÝCH KOLIES
Aby ste založili zadné kolesá, je potrebné vsunúť osku kužeľovitou
stranou do konštrukcie (obrázok 7) a následne vsunúť koleso na os
do samého konca, pustiť tlačidlo a ľahko cúvnuť do momentu

zablokovania. Aby ste dali kolesá dole z osiek, je potrebné stlačiť
tlačidlo na obale telesa osky.
UPOZORNENIE! Pred použitím kočíka sa uistite, že sú obidve
kolesá správne zamontované (obrázok 8).
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PREDNÝCH KOLIES
Aby ste založili predné koleso, je potrebné vsunúť centrálny kolík
kolesá do zásuvky na prednej nohe kočíka, až do počutia zakliknutia
(obrázok 9).
UPOZORNENIE! Pred použitím kočíka sa uistite, že sú obidve
predné kolesá správne zamontované. Aby ste predné kolesá
odmontovali, stačí stlačiť a pridržať plastové tlačidlo na zásuvke
kolesa a vysunúť koleso zo zásuvky (obrázok 10).
PREDNÉ OTOČNÉ KOLESÁ
Kočík má k dispozícií systém otočenia predných kolies z možnosťou
ich blokády smerom vpred.
Na zablokovanie kolies smerom dopredu, stlačte tlačidlo na hornej
časti zásuvky kolesa. Aby ste blokádu uvoľnili, podvihni tlačidlo
smerom hore (obrázok 11)
BRZDENIE KOČÍKA
Kočík je vybavený brzdami, ktorá jednorázovo zablokuje obidva
zadné kolesá. Aby ste kolesá zablokovali, je potrebné stlačiť nohou
na jeho stopku. Odblokovanie brzdy- podnesením stopky (obrázok
12).
UPOZORNENIE! Nenechávajte kočík na pochýlenej úrovni ak sa
v kočíku nachádza dieťa, dokonca ani vtedy keď sú kolesá
zablokované.
UPOZORNENIE! Nikdy nejazdite s kočíkom so zablokovanou
brzdou.
PRUŽENIE
Kočík je vybavený pružinovým odpružením , ktorého tvrdosť je
možné nastaviť pomocou špeciálneho spínača (obrázok 13).
NAFÚKOVACIE KOLESÁ (obsahuju dušu)
Ak je kočík dostupný na nafúkovaných kolesách.
UPOZORNENIE! Maximálny tlak v pneumatikách je 0,8 bar

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ HLBOKEJ VANIČKY
UPOZORNENIE! Pred použitím kočíka sa uistite, že je hlboká
vanička správne zamontovaná a zablokovaná po obidvoch stranách.
UPOZORNENIE! Neskladaj konštrukciu kočíka, keď je na nej
hlboká vanička. Hlbokú vaničku je možné zamontovať na
konštrukciu predkom alebo zadom do smeru jazdy. Aby ste
zamontovali hlbokú vaničku na konštrukciu kočíka, je potrebné
vsunúť jej háčiky do zásuviek na obidvoch stranách konštrukcie, až
do počutia kliknutia (obrázok 14).
NASTAVENIE OPIERKY HLBOKEJ VANIČKY
Mechanizmus nastavenia opierky sa nachádza na spodnej časti
hlbokej vaničky zo strany striešky. Aby ste opierku podvihli stlačte
i prekrúťte mechanizmus smerom doľava, aby ste znížili opierku,
stlačte i prekrúťte mechanizmus vpravo (obrázok 15).
STRIEŠKA HLBOKEJ VANIČKY
Hlboká vanička je vybavená na stálo strieškou. Aby ste zmenili jej
pozíciu, stlačte rovnako tlačidlá na obidvoch stranách striešky
a vyberte požadovanú polohu (obrázok 16). Strieška je vybavená
držiakom slúžiacim do prenesenia hlbokej vaničky a slnečnou
clonou skladanou dovnútra.
PRIKRYTIE HLBOKEJ VANIČKY
Hlboká vanička je vybavená pokrytím, ktorá sa montuje pripnutím
gombíkmi pokrytia do gombíkov na oboch stranách striešky.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ŠPORTOVEJ ČASTI
UPOZORNENIE! Pre použitím kočíka sa uistite, že športová časť je
správne zamontovaná a zablokovaná po obidvoch stranách kočíka.
UPOZORNENIE! Neskladaj konštrukciu kočíka, ak je zamontovaná
športová časť na konštrukcii. Športová časť môže byť zamontovaná
na konštrukciu zadnom alebo prednom časťou do smeru jazdy.
Aby ste zamontovali športovú časť na konštrukciu kočíka, je
potrebné vtlačiť jeho háčiky do zásuviek po obidvoch stranách
kočíka (obrázok 17). Zablokovanie je automatické. Na odmontovanie
športovej časti, je potrebné chytiť za háčiky nachádzajúce sa na
obidvoch stranách športovej časti a stlačiť a pridržať tlačidlá

nachádzajúce sa na háčikoch a už len potiahnuť športovú časť
smerom hore.
NASTAVENIE OPIERKY ŠPORTOVEJ ČASTI
Opierku je možné nastaviť do 4 pozícií. Podnesiete ju, potiahnutím
smerom hore do zvolenej polohy (obrázok 18). Aby ste ju znížili, je
potrebné potiahnuť za rúčku zo zadnej časti športovej časti a nastaviť
do požadovanej polohy.
UPOZORNENIE! Pri regulácii- nastavení opierky sedadla dávaj
pozor na ruky a hlavu dieťaťa.
STRIEŠKA ŠPORTOVEJ ČASTI
Športová časť je vybavená strieškou. Aby ste ju zamontovali, je
potrebné vsunúť jej háčiky do vyznačených svoriek po obidvoch
stranách konštrukcie športovej časti. Na odmontovanie striešky je
potrebné zatlačiť háčiky na obidvoch stranách sedadla a vytiahnuť
ich zo zásuvky (obrázok 19).
NASTAVENIE STRIEŠKY ŠPORTOVEJ ČASTI
Aby ste zmenili nastavenie striešky, potiahnite za jej vrch dopredu
alebo dozadu (obrázok 20).
STÚPADLO
Na stúpadle je možné regulovať výšku. Na zdvihnutie stúpadla,
potiahnite ho dohora. Na zníženie stúpadla, rovnomerne a naraz
stlačte a pridržte tlačidlá na obidvoch stranách stúpadla a nastavte do
požadovanej polohy (obrázok 21).
BARIERKA
Sedadlo je vybavená bezpečnostnou bariérou. Montuje sa vsunutím
bariéry a ich háčikov do zásuviek na obidvoch stranách sedadla
(obrázok 22). Na demontáž bariéry, je potrebné stlačiť tlačidlá
nachádzajúce sa na vonkajšej bočnej strane sedadla a odstráňte
bariéru zo zásuviek..
UPOZORNENIE! Vždy používajte bariéru spolu s bezpečnostných
krokovým pásov, keď sa v sedadle nachádza dieťa.

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
UPOZORNENIE! Vždy používajte bezpečnostné pásy, keď sa
v sedadle nachádza dieťa. Kočík je vybavený 5-bodovými
bezpečnostnými pásmi. Pri posadení dieťaťa do sedadla, je potrebné
zapnúť pásy, stlačiť ich vidličky do centrálnej zámky (obrázok 23)
a následne natiahnuť pásy. Aby ste pásy odopli, je potrebné stlačiť
vidličky a vytiahnuť ich zo zámky.
KOŠÍK NA NÁKUPY
Na zamontovanie košíka, musíte upevniť ho do dolnej časti
konštrukcie kočíka pomocou okamžitých zámkov.
UPOZORNENIE! Maximálna záťaž košíka sú 3 kg.
TAŠKA
Kočík je vybavený taškou na príslušenstvo. Zapína sa na rukoväť
kočíka pomocou úchytov alebo spiniek (obrázok 24).
UPOZORNENIE! Maximálna záťaž tašky je 1,5 kg.
AUTOSEDAČKA
UPOZORNENIE! Na upevnenie autosedačky na kočík je potrebné
najprv upevniť adaptéry do zásuviek kočíka.
UPOZORNENIE! Pred montážou autosedačky sa uistite, že je
adaptér správne zamontovaný na konštrukcii kočíka.
UPOZORNENIE! Autosedačka je určená pre deti do 10 kg telesnej
hmotnosti.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ADAPTÉROV AUTOSEDAČKY
Pripojte adaptér do zásuvky na obidvoch stranách kočíka, až do
počutia kliknutia
(obrázok 25). Demontáž adaptéra je taká istá ako demontáž hlbokej
časti.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ AUTOSEDAČKY
Na montáž autosedačky, je ju potrebné nasadiť zásuvky autosedačky
do adaptéra (obrázok 26). Na demontáž autosedačky, je potrebné
potiahnuť za páky na obidvoch stranách a potiahnuť autosedačku
smerom hore (obrázok 27).
UPOZORNENIE! Pred použitím kočíka sa uistite, že je autosedačka
správne zamontovaná

NASTAVENIE RÚČKY AUTOSEDAČKY
Nastavenie rúčky je možné stlačením červeného tlačidla na obidvoch
stranách autosedačky a následne posúvať rúčku do požadovanej
polohy (obrázok 28).
Detailná inštrukcia montáže autosedačky je priložená k autosedačke.
Je zakázané postavenie iných osôb na stúpadle, konštrukcia bude
narušená (obrázok 29).

