
VÁŽENÍ RODIČE! 

Rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení dětského kočárku Bo Jungle! 

Vytvořili jsme tento úžasný dětský kočárek v souladu s normami EU. Jsme hrdí na to, že Vám můžeme představit řešení, které Vašemu dítěti poskytne exkluzivní pohodlí a zajistí 

Vám praktické využití. Přečtěte si, prosíme, pozorně tento návod a seznamte se se všemi možnostmi, které tento kočárek nabízí. Pomůže to zajistit bezpečnost a pohodlí 

Vašeho dítěte.  

Doufáme, že dětský kočárek Bo Jungle bude snadno použitelný pro Vaši rodinu a že přispěje k mnoha příjemným okamžikům, které zažijete s Vaším děťátkem! 

Tým Bo Jungle 

 

DŮLEŽITÉ – prosíme, čtěte pozorně a uchovejte si tyto pokyny pro další použití.           EN 18888-1:2018 

• UPOZORNĚNÍ: PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JSOU VŠECHNY POJISTKY ZAPOJENY. 

• UPOZORNĚNÍ: VŽDY POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ PÁSY. 

• UPOZORNĚNÍ: NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU. 

• UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SE VYHNULI PORANĚNÍ, UDRŽUJTE VÝROBEK MIMO DOSAHU DĚTÍ, POKUD KOČÁREK SKLÁDÁTE / ROZKLÁDÁTE. 

• UPOZORNĚNÍ: NEDOVOLTE DĚTEM HRÁT SI S VÝROBKEM. KOČÁREK NENÍ HRAČKA. 

• UPOZORNĚNÍ: NA RUKOJEŤ KOČÁRKU NEZAVĚŠUJTE TĚŽKÉ PŘEDMĚTY, MOHLO BY TO OVLIVNIT STABILITU KOČÁRKU. 

• UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM VŽDY ZKONTROLUJTE, ŽE JE KOČÁREK VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPRÁVNĚ SESTROJEN. 

• UPOZORNĚNÍ: NIKDY DO KOČÁRKU NEVKLÁDEJTE ŽÁDNÉ DODATEČNÉ MATRACE. 

• UPOZORNĚNÍ: TENTO VÝROBEK NENÍ VHODNÝ K BĚHU NEBO BRUSLENÍ. 

UPOZORNĚNÍ 

• Před použitím dětského kočárku je nutné si přečíst tento návod a ponechat jej pro další potřebu. 

• Nebudou-li dodrženy tyto pokyny, může být ohroženo zdraví dítěte. 

• Používejte pouze originální díly nebo díly zakoupené prostřednictvím distributora. 

• Dětský kočárek musí být uchováván mimo dosahu dětí. 

• Je-li dětský kočárek používán na místech s velkými teplotními změnami, může dojít ke kondenzaci uvnitř kočárku. 

• Dětský kočárek je určen pro děti ve věku 0-36 měsíců, jejichž hmotnost nepřesahuje 15kg. 

• Hluboká korbička je vhodná pro děti od narození do cca 9kg. Je vhodná pro děti, které ještě neumí samostatně se děti, převalit se, ani lézt pro čtyřech. 

• Sportovní sedačka není vhodná pro kojence mladších 6 měsíců. Nepoužívejte sedačku, dokud dítě ještě neumí samostatně sedět. Sportovní sedačku lze použít pro děti 

s maximální váhou 15kg. 

• Dětský kočárek je určen k přepravě pouze jednoho dítěte. 

• Nepoužívejte dětský kočárek, pokud je některý z jeho prvků poškozen. 

• Před skládáním se ujistěte, že kočárek a všechny jeho součásti jsou v pořádku: v případě jakýchkoli poškození výrobek v žádném případě dále nepoužívejte. 

• Při skládání kočárku se ujistěte, že je dítě v dostatečné vzdálenosti od dětského kočárku, hrozí nebezpečí poranění. 

• Vždy kočárek pomocí brzdy zajistěte, pokud se dětský kočárek nepohybuje nebo když z něj vyjímáte nebo do něj vkládáte dítě.  

• Před použitím dětského kočárku se vždy ujistěte, že jsou všechny upevňovací prvky na korbičce i sedačce řádně upevněny. 

• Sportovní sedačka není konstruována tak, abyste v ní za horní rukojeť přenášeli dítě. 

• Při nastavování dětského kočárku se ujistěte, že se pohyblivé části nedotýkají těla dítěte. 

• Nikdy nenechávejte dítě v kočárku stojícím na šikmé ploše, a to i když jsou brzdy zablokovány. 

• Jakákoli taška nebo jiný těžký předmět zavěšený na rukojeti kočárku ovlivňuje rovnováhu výrobku. Maximální nosnost nákupního košíku je 2kg, zavěšené tašky 1kg. 

• Vždy nadzvedněte přední kola, vjíždíte-li na chodník nebo jiný nerovný povrch. 

• Nikdy nejezděte s kočárkem po schodech. 

• Dětská autosedačka je navržena pro děti ve věku 0-6 měsíců, s hmotností do 13kg. Je určena pro dítě, které ještě neumí samostatně sedět nebo se převrátit a lézt po čtyřech. 

• Autosedačka v žádném případě nenahrazuje kolébku ani postýlku. Potřebuje-li Vaše dítě spát, umístěte jej do kolébky nebo postýlky. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

ROZKLÁDÁNÍ / SKLÁDÁNÍ KONSTRUKCE 

1. Položte konstrukci kočárku vodorovně na podlahu (obr. 1). 

2. Uvolněte pojistku na straně konstrukce (obr. 2). 

3. Uchopte rukojeť a pevně ji vytáhněte, aby se rámový systém rozložil (obr. 3). 

4. Při skládání konstrukce se ujistěte, že přední kola nejsou zablokována. Musí se 

otáčet kolem vlastní osy. V závislosti na typu konstrukce, stiskněte současně 

černou pojistku na pravém boku rukojeti a zatáhněte tlačítka po bocích 

konstrukce směrem k sobě (obr. 4). Nebo stiskněte současně tlačítka na rukojeti a 

rukojeť sklopte dolů nadoraz. Poté tlačítka uvolněte a sklopte rukojeť až zcela ke 

konstrukci. 

5. Lehce zatlačte rám dolů do vodorovné polohy (obr. 1). 

6. Nezapomeňte rám zajistit pojistkou (obr. 2). 

7. V závislosti na typu konstrukce, můžete složenou konstrukci pohodlně přenášet 

za úchyt (obr. 6). 

 

NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETI 

1. Stiskněte současně kulatá tlačítka na bocích rukojeti (obr. 7). 

2. Upravte výšku rukojeti, která je pro vás pohodlná (obr. 7). 
 

DEMONTÁŽ / PŘIPEVNĚNÍ ZADNÍCH KOL 

1. Pro připevnění kola vložte tupý hrot osy do středu kolečka. Mírně zatlačte kolo 

směrem k rámu (obr. 8). 

2. K vyjmutí kola lehce stiskněte jeho střed a vytáhněte jej z místa montáže pod 

úhlem 90° (obr. 9). 

3. Kolo lze vyjmout společně s osou stisknutím tlačítka na vnitřní straně (obr. 10). 
 

DEMONTÁŽ / PŘIPEVNĚNÍ A BLOKOVÁNÍ PŘEDNÍCH KOL  

1. Konstrukce kočárku má dvě přední kola, která se otáčí o 360° kolem vlastní osy. 

2. Chcete-li připojit kolo, vložte tupý hrot osy do středu kola. Mírně zvedněte 

kolečko nahoru (obr. 11). 

3. Chcete-li kolo vyjmout, stiskněte tlačítko nad kolečkem. Kolo je vyjmuto 

společně s osou (obr. 12). 

4. Chcete-li kolo zablokovat, otočte plastovým kolečkem umístěným nad kolem 

(obr. 13). 

 

BRZDY 

1. Za účelem zahájení pohybu nadzvedněte pedál brzdy směrem nahoru (obr. 15). 
 

POUŽITÍ HLUBOKÉ KORBIČKY 

1. Vyjměte korbičku z přepravního obalu. 

2. Vložte adaptéry korbičky do držáků na vnitřní straně konstrukce kočárku (obr. 

17). 

3. Adaptéry jsou automaticky zablokovány. Před každým použitím ověřte správné 

nasazení korbičky. 

4. Pokud si přejete odstranit korbičku, uvolněte pojistky v adaptérech korbičky 

směrem nahoru (obr. 17). 
 

STŘÍŠKA KORBIČKY A KRYT 

1. Korbička je vybavena komfortní stříškou, která chrání Vaše dítě před větrem, 

sluncem, sněhem a deštěm. 

2. Polohu stříšky lze upravit stisknutím tlačítka po bocích stříšky (obr. 18). 

3. Na stříšce je umístěn malý větrací otvor. Můžete jej rozvinout rozepnutím zipu 

(obr. 19). 

4. Korbička je vybavena krytem - potahem na nohy - který je nasazen v přední 

části a je upevněn na bocích stříšky (obr. 21). 

5. V závislosti na modelu může být kryt na nohy otevřen pomocí zipu, aniž by 

musel být celý sejmut (obr. 22). 
 

POUŽITÍ SPORTOVNÍ SEDAČKY 

1. Vložte adaptéry sportovní sedačky do držáků na vnitřní straně konstrukce 

kočárku (obr. 23). 

2. Adaptéry jsou automaticky zablokovány. Před každým použitím ověřte správné 

nasazení sedačky. 

3. Chcete-li odstranit sportovní sedačku, uvolněte pojistky v adaptérech korbičky 

směrem nahoru (obr. 24). 

4. Sportovní sedačka může být upevněna po směru i proti směru jízdy. 

 

 



STŘÍŠKA SPORTOVNÍ SEDAČKY A NÁNOŽNÍK 

1. Sportovní sedačka je vybavena ergonomickou stříškou, která spolehlivě chrání 

Vaše dítě před větrem, sluncem, sněhem a deštěm. 

2. V závislosti na modelu lze polohu stříšky změnit mírným ohnutím / uvolněním 

hlavní obruče stříšky (obr. 25) nebo stisknutím tlačítka po bocích korbičky. 

3. V závislosti na modelu je na stříšce malé okénko. Můžete jej otevřít rozepnutím 

zipu (obr. 27). 

4. Opěrku nožiček lze nastavit současným stisknutím tlačítek, která jsou umístěna 

po stranách opěrky (obr. 28). 

5. Zádovou opěrku lze nastavit rukou ze zadní strany opěrky. Opěrku lze nastavit 

do čtyř pohodlných poloh (obr. 29). 

6. Nánožník se nasadí do přední části a upevní se dvěma sponami na vnitřních 

stranách sedačky (obr. 30). 

 

OCHRANNÉ MADLO 

1. Sedačka je vybavena ochranným madlem. Lze jej upevnit zasunutím madla do 

držáků po stranách sedačky (obr. 31, 32). 

2. Chcete-li dítě posadit/vyjmout z kočárku, stiskněte boční tlačítka. Mírně rukou 

madlo zatáhněte a vyjměte jej (obr. 33). 

 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 

1. Sedačka je vybavena 5-ti bodovým bezpečnostním pásem. 

2. Je-li dítě posazeno do kočárku, musí být zajištěno bezpečnostním pásem. 

Jednoduše zasuňte části pásu do přezky a pásy utáhněte (obr. 35). 

3. Pro rozepnutí bezpečnostních pásů, stiskněte přezku a pásy vyjměte (obr. 36). 

4. V závislosti na výšce dítěte lze nastavit výšku uchycení bezpečnostních pásů 

(obr. 37). 

 

SLOŽENÍ KOČÁRKU SPOLU SE SPORTOVNÍ SEDAČKOU  

1. Sejměte nánožník a sklopte rukojeť (obr. 38). 

2. Sklopte zádovou opěrku do úplného lehu. Kočárek zabrzděte. Odblokujte přední 

kola. 

3. V závislosti na typu konstrukce složte dle popisu výše (obr. 4, 5). 

 4. Kočárek držte za rukojeť a lehce zatlačte rám dolů do vodorovné polohy (obr. 

39). 

5. Nezapomeňte rám zajistit pojistkou (obr. 2). 

6. Sklopte opěrku nožiček (obr. 28). 

PLÁŠTĚNKA  

Kočárek je vybaven ochranou proti dešti (obr. 40). Toto příslušenství pasuje jak na 

hlubokou vaničku, tak i na sportovní sedačku. 

 

AUTOSEDAČKA 

1. Dětská autosedačka může být připevněna k rámu dětského kočárku. 

2. Za účelem upevnění autosedačky zasuňte přídavné adaptéry do držáků na 

vnitřní straně konstrukce kočárku (obr. 42). 

3. Adaptéry jsou automaticky zablokovány. Před použitím se ujistěte, že jsou 

správně nasazeny. 

4.Vložte držáky autosedačky do takto připravených přídavných adaptérů (obr. 43). 

5. Autosedačka má speciální nastavitelnou stříšku, která se připevňuje pomocí 

háčků k rukojeti autosedačky (obr. 44). 

6. Autosedačka je vybavena výplní a tříbodovým bezpečnostním pásem (obr. 45). 

7. Rukojeť autosedačky je neoddělitelná od těla autosedačky. Nastavuje se 

současným stisknutím bočních tlačítek. Po stisknutí tlačítek lehce zatlačte rukojeť 

v požadovaném směru (obr. 46). 

8. Pro vyjmutí autosedačky z držáků stiskněte tlačítka na bocích autosedačky (obr. 

47). 

9. Autosedačka může být připevněna ve vozidle pomocí ISOFIX základny (obr. 48). 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Na kočárky i autosedačky Bo Jungle je poskytnuta zákonná dvouletá záruční 

lhůta. Záruční doba začíná běžet dnem nákupu, který je uveden na dokladu o 

koupi. 

2. Veškeré nároky na vady produktu musí být uplatněny u prodejce, kde byl 

produkt zakoupen. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku a 

běžné opotřebení, škrábance vzniklé během používání apod. 

3. Záruční opravy provádí distributor.  

4. Fyzické vady dětského kočárku, které byly zjištěny během zákonné záruční 

doby, budou odstraněny během 30 dnů ode dne přijetí reklamace. 

5. Záruční doba se odpovídajícím způsobem prodlužuje o dobu opravy. 

6. Druh a způsob opravy stanoví distributor. 

7. Produkt musí být dodán k reklamaci v čistém stavu. 

8. Dojde-li ke ztrátě dokladu o koupi, obraťte se na prodávajícího, kde byl výrobek 

zakoupen, s žádostí o vystavení duplikátu. Distributor není oprávněn vystavovat 

duplikáty dokladů o koupi.  

9. Aby byli zákazníci zcela spokojeni se svými dětskými kočárky, vyhrazuje si 

společnost BoJungle právo provádět změny v designu kočárku bez oznámení 

kupujícím. 

ZÁRUKU NELZE UPLATNIT 

1. Vykazuje-li výrobek po běžném používání přirozené opotřebení (škrábance na 

konstrukci, změna barvy apod.). 

2. Distributor nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo 

nesprávnou údržbou výrobku. 

3. Distributor nezodpovídá za opravy prováděné neoprávněnými osobami.  

4. Záruku nelze uplatnit na kola dětského kočárku. 

5. Distributor nezodpovídá za škody způsobené kupujícím. 

6. Záruku nelze uplatnit, vykazuje-li výrobek změnu barvy látek kvůli 

dlouhodobému vystavení slunci. 

ÚDRŽBA  

• Dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může změnit barvu látek a materiálů 

dětského kočárku. Aby byl materiál co nejdéle udržován v původní barvě, nikdy 

nenechávejte dětský kočárek na přímém slunci po delší dobu. 

• V případě nepřízni počasí – déšť nebo sníh - vždy používejte ochranu před 

deštěm (pláštěnku). 

• Za účelem ochrany dětského kočárku před korozí a plísněmi, nikdy jej 

neuchovávejte na chladném a vlhkém místě. 

• Je-li konstrukce kočárku mokrá, vysušte ji. Před použitím dětského kočárku se 

vždy ujistěte, že je zcela suchý. Kočárek vysušte přirozeně, nedávejte jej do 

blízkosti otevřených zdrojů tepla či ohně. 

• Zabraňte vniknutí slané vody do nebo na konstrukci dětského kočárku, protože 

by to mohlo způsobit rez. V takovém případě rám musí být neprodleně umytý a 

vysušený. 

• Při přepravě a skladování dětského kočárku buďte opatrní, protože jeho povrch 

je velmi citlivý. 

• Na škrábance, které se objeví po zakoupení, nelze uplatnit reklamaci. 

• Neumísťujte dětský kočárek na měkké podlahy (zejména PVC nebo linoleum) po 

delší dobu, protože gumové pneumatiky kol mohou zanechávat černé fleky. 

 

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 

• Rám pravidelně čistěte a vždy vysušte. Promazávejte pravidelně všechna jeho 

připojení. Pokud je dětský kočárek používán v zimě, očistěte ho alespoň jedenkrát 

za týden, protože nedostatečné čištění může způsobit rez. 

• Pravidelně čistěte kolečka od prachu a písku. Doporučený tlak v kolech nesmí 

překročit 1 bar. 

• Doporučujeme mazat osy kol a ložiska každé 3 měsíce (před mazáním je 

vyčistěte). Osy mohou být mazány silikonovým olejem nebo motorovými oleji. 

 

 

   
 
 

ÚDRŽBA TKANIN 

• Produkt musí být pravidelně čištěn. 

• Není nutné odstraňovat čalounění dětského kočárku. 

• Vnitřní vložky dětského kočárku lze prát v ruce při maximální teplotě 30°C. 

Používejte pouze jemné čisticí prostředky. Důkladně opláchněte. Nechte 

uschnout. 

• Praní vnějších tkanin dětského kočárku se nedoporučuje. Omývejte je ručně za 

pomocí vlhkého hadříku spolu s jemným saponátem. Nechte oschnout při 

pokojové teplotě. 

• Čištění částí dětského kočárku vyrobených z umělé kůže čistěte vlhkým 

hadříkem s pomocí jemného saponátu. Nechte oschnout při pokojové teplotě. 

• Žehlení: vždy vložte 100% bavlnu mezi látku a žehličku, abyste chránili povrch 

tkaniny. Žehlete pouze na velmi slabý stupeň. 

 

PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE 

• Zda jsou všechny úchytky a skládací mechanismy dětského kočárku správně 

uchyceny a zapojeny. 

• Zda jsou všechny nýty, šrouby a matice dobře utaženy a jsou neporušené. 

• Zda nejsou plastové díly poškozeny nebo prasknuty. 

• Zda jsou kola neporušena. 

• Zda jsou všechny upevňovací prvky a spony dobře upevněny. 

• Zda fungují brzdy. 

V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku, kočárek v žádném případě dále 

nepoužívejte. 

 

 
 

 

 

 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Tyršova 2896, 438 01 Žatec, www.andys.cz 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky jsou pouze ilustrativní. 


