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Návod k použití CZ
Vážený zákazníku

Blahopřejeme Vám ke koupi kočárku naší firmy Baby Welt. Jsme rádi, že jste si vybrali jeden z našich výrobků a doufáme, 
že budete úplně spokojeni se službami, které Vám  náš výrobek poskytne. Montáž provádějte při pokojové teplotě, 
aby nedošlo k poškození plastových částí kočárku v důsledku nízkých teplot. Proto věnujte náležitou pozornost všem 
instrukcím a doporučení, a pak se můžete těšit dlouhou dobu  a bez  jakýchkoliv potíží z koupě Vašeho nového kočárku. 
Nedodržení níže uvedených postupů při montáži, údržbě, čištění a užívání má za následek zánik případné záruční opravy.

Instrukce

• Prosím přečtěte si pozorně tento návod a dodržujte všechny instrukce. Zdraví vašeho dítěte může být ohroženo, 
pokud se nebudete držet následujících pokynů.
• Nepokládejte do kočárku dospělé děti, zavazadla či zboží, jiným způsobem, než popsaným v návodu.
• Nenechávejte dítě v kočárku bez dozoru.
• Při nastavení kočárku zajistěte, aby dítě nebylo v blízkosti pohybujících se částí kočárku.
• Abyste předešli vážnému zranění způsobeném pádem či vyklouznutím dítěte z kočárku, vždy používejte bezpečnost-
ní pásy.
• Používejte bezpečnostní pás kočárku! Nedovolte dítěti stání na sedátku!
• Kočárek je konstruován pouze pro jedno dítě! Proto jej používejte výhradně k tomu účelu, pro který byl vyroben.
• Na rukojeť kočárku nezavěšujte žádné tašky nebo balíčky. Může být snížená nebo porušená stabilita kočárku.
• Nejezděte s kočárkem po schodech, ani po eskalátoru. Kočárek je třeba přenést.
• Při zastavení kočárku vždy zajistěte všechny brzdy.
• Před použitím zkontrolujte a přesvědčete se, že všechna blokovací a zajišťovací zařízení jsou zapojena.
• Kočárek je určen pro děti do 20 kg!
• Váha naloženého zboží v koši nesmí přesáhnout 3 kg!
• Nepoužívejte kočárek v blízkosti otevřeného ohně či sálavého tepla!
• Nepoužívejte kočárek, pokud chybí kterýkoliv ze šroubů či dílů, které zajišťují jeho funkčnost a stabilitu!
• Tento kočárek není určen k jízdě na bruslích či běhání!
• Vždy používejte mezinožní popruh v kombinaci s bederním pásem!
• Provádějte pravidelnou kontrolu pohyblivých částí.
• Pravidelně kontrolujte kovové části kočárku. Konce náprav musí být čisté a promazané.
• Nejezděte s kočárkem po laminátových podlahách, parketách či linoleu. Kola mohou na podlaze zanechat skvrny, 
které nebude možné očistit.
• Na kočárku neprovádějte žádné změny! Brzdy, kolečka a pružinové mechanismy jsou opotřebitelné.
• V případě použití plošiny dodržujte všechny pokyny a instrukce uvedené v návodu pro odpovídající typ plošiny.

Péče a údržba

• Před sestavením kočárku i během jeho používání aplikujte na všechny panty a klouby silikonovou vazelínu či jiné 
mazadlo, aby byla zajištěna hladká funkce všech částí.
• Sedadlo čistěte mokrým hadříkem a vytřete do sucha.
• Pravidelně kontrolujte všechny součásti kočárku, zda nejsou povolené, poškozené či nechybí. Pokud ano, vždy je 
utáhněte či vyměňte.
• V případě poruchy či nefunkčnosti kočárek nepoužívejte.
• Rámy musí být čištěny za pomoci mýdla či čistících prostředků a teplé vody.
• Vystavení prudkému teplu či slunci může způsobit vyblednutí barev.
• Pravidelně kontrolujte šrouby a osy náprav, zda nejsou poškozeny a v případě, že ano, ihned je vyměňte.
• Nafukovací kola plňte maximálním tlakem 1,2 baru.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte své dítě v kočárku bez dozoru. 
UPOZORNĚNÍ: Před použitím zkontrolujte a přesvědčete se, že všechna blokovací a zajišťovací zařízení jsou zapojena.
UPOZORNĚNÍ: Pokud použijete sportovní korbu kočárku pro dítě mladší 6 měsíců, nastavte opěrku zad do vodorovné polohy.
UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda je připevňovací zařízení sedačky před použitím správně zapojeno.
VAROVÁNÍ: Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.
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   1. Rozložení kočárku
  
• Vyjměte kočárek z kartonu a odstraňte igelitový obal
• Zvedejte oběma rukama držátko kočárku, dokud se rám kočárku nenarovná a nezajistí v otevřené pozici.

UPOZORNĚNÍ: Předtím, než začnete instalovat další součásti, ujistěte se, že kočárek je zcela rozložen a pojistky zaklaply.
UPOZORNĚNÍ: Jestliže při rozkládání ucítíte odpor, rozkládání přerušte. Zkontrolujte a odstraňte příčinu, 
pro kterou nelze dokončit rozložení (např. potah, který blokuje mechanismus rozložení). Při násilném rozkládání může dojít k 
poškození kloubových spojů nebo poškození látky potahu. Při takto vzniklém poškození pak nárok na záruku zaniká.

2. Montáž předního kola

• Osu předního kola nasuňte do pouzdra předního kola až do zaklapnutí.
• Zatáhněte za kolo zpět a ujistěte se, že kolo je zajištěno ve správné pozici.
• Druhé kolo nasaďte stejným způsobem.
• Při demontáži kola na horní straně pouzdra stiskněte pojistku a kola z pouzdra vysuňte. 

UPOZORNĚNÍ: Před použitím kočárku se ujistěte, že všechna kola jsou správně uchycena z důvodu zajištění 
bezpečnosti vašeho dítěte.

Pojistka kola
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3. Zajištění předního kola

• Přední kolo může být samostatně nastaveno do polohy pevné nebo volně natáčivé.
• Pro zajištění předního kola proti otáčení otočte šroubem do svislé pozice (obr. A).
• Pro možnost otáčení předního kola otočte šroubem do vodorovné pozice (obr. B).

A B

4. Montáž zadních kol

• Zadní kolo s osou nasuňte do náboje zadní nápravy až zaklapne pojistka na nápravě.
• Zatáhněte za kolo zpět a ujistěte se, že kolo je zajištěno ve správné pozici.
• Při demontáži kola na spodní straně náboje kola stiskněte pojistku a kolo s osou z náboje vysuňte.

5. Užití brzd

• Kočárek se zabrzdí tlakem nohy směrem dolů na 
brzdovou páčku zadních koleček (parkovací brzda) - pedál č. 1 
u zadního kola.
• Pro odbrzdění sešlápněte stříbrný pedál č. 2.
• UPOZORNĚNÍ: Když dítě posazujete nebo vyndáváte 
z kočárku, vždy kočárek zabrzděte! Taktéž kočárek zabrzděte, 
když s kočárkem zastavíte zejména na svažitém terénu.
• UPOZORNĚNÍ: Brzdu používejte jen v případě, že 
kočárek již stojí. Použití této brzdy při jízdě je zakázané! Než 
se s kočárkem rozjedete, nezapomeňte kočárek odbrzdit. Je-li 
tato brzda použita při jízdě, může dojít ke zničení ozubení na 
kolech, nebo poškození některé části brzdového mechanismu. 
Případná záruka pak zaniká.

2

1
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6. Nastavení stříšky

• Pružné plastové objímky na každé straně boudy, nasuňte na trubku podvozku podle obrázku
• Gumičku v rozích stříšky nasaďte na plastové čepy ve spodní části rukojeti, které jsou označeny na obrázku.
• Stříšku boudy rozevřete nebo sklopíte uchopíte-li horní okraj stříšky a mírným tlakem nastavíte požadovanou 
polohu.
• Zkontrolujte správné nasazení a zajištění boudy.
• Při demontáži boudy rozepněte suché zipy, uvolněte druky na horní rozpěrce a z podvozku kočárku vysuňte pružné 
plastové objímky.

7. Použití odnímatelné hrazdy 

• Hrazdu připevníte na kočárek nasunutím spojek s 
pojistkou do otvorů na opěrce pro ruce podvozku, až obě pojistky zaklapnou.
• Zasuňte osy hrazdy do otvorů, dokud neuslyšíte zřetelné zacvaknutí.
• Hrazdu odejmete tak, že současně stisknete obě tlačítka a mírným tahem vysunete hrazdu z opěrky pro ruce.
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8. Nastavení opěrky pro nohy

• Opěrka pro nohy je polohovatelná a slouží k nastavení 
pohodlnějšího posedu vašich dětí.
• Opěrka se zvedá na kloubu, který je pod sedákem 
kočárku.
• Nastavit ji můžete prostým vytáhnutím směrem nahoru, 
dokud neuslyšíte zacvaknutí do pojistky.
• Pokud chcete opěrku vrátit dolů, zatlačte na pojistná 
tlačítka stříbrné barvy, která jsou umístěna na zadní straně 
kloubu. (POZOR, některé modely tato tlačítka nemají a opěrka se 
vrací dolů pouhým zatlačením na její rám směrem shora). 

9. Zádržný a bezpečnostní systém

• Tento kočárek je vybaven 5-bodovým bezpečnostním pásem. Zapnutí a odepnutí provádějte podle obrázků.
• Opasek upravte podle pasu dítěte. Při umístění dítěte do kočárku se ujistěte, že 2 jazýčky jsou zajištěny v zámku pásu 
a středový pás je veden mezi oběma nohami dítěte. Odepnutí pásu provádějte stisknutím 2 jazýčků a současným vytáhnutím 
ze zámku. Když se vaše dítě umí bez pomocí posadit, vždy používejte bezpečnostní pás. Tím zabráníte vážnému zranění dítěte 
způsobené pádem či vyklouznutím.
• UPOZORNĚNÍ: Používejte vždy upínací popruh spolu s opaskem.
• UPOZORNĚNÍ: Používejte postroj, jakmile se vaše dítě umí bez pomoci posadit.

1

2

zapnutí odepnutí

10. Nastavení opěrky zad

• Opěrku zad lze nastavit plynule od svislé do vodorovné polohy.
• Nastavujete-li opěrku zad do vodorovné polohy směrem dolů, uvolněte pásek v objímce na zadní straně opěrky zad.
• Při nastavování do svislé polohy pásek utáhněte.
• UPOZORNĚNÍ: Pokud použijete sportovní korbu kočárku pro dítě mladší 6 měsíců, nastavte opěrku zad  do vodorovné 
polohy.
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11. Složení kočárku

• Kočárek zabrzděte a vyprázdněte odkládací košík.
• Stiskněte tlačítko zámku na horní rozpěře (1) a zatlačte ji směrem dolů.
• Na obou stranách rukojeti stiskněte stříbrná tlačítka (2) a současně potáhněte stříbrná táhla (3) na rukojeti k sobě, 
dokud nezacvaknou. 
• Tlačte na rukojeti směrem dopředu a dolů, až kočárek složíte.
• Pro přenos kočárku použijte držátko na opěrce pro nohy. 
• Upozornění: Jestliže při skládání ucítíte odpor, skládání přerušte. Zkontrolujte a odstraňte příčinu, pro kterou kočárek 
nelze složit (např. potah, který blokuje mechanismus skládání). Po odstranění opakujte výše uvedený postup skládání. V přípa-
dě, že ve skládání pokračujete bez odstranění příčiny zničíte mechanismus skládání nebo poškodíte potah a případná záruka 
zaniká!

1
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3

3
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Seznam dílů

1. horní zámek
2. rukojeť
3. rámová trubka (L/P)
4. rám stříšky
5. odnímatelná hrazdička
6. hlavní kloub
7. přední nožní trubka (L/P)
8. závěsy předních kol
9. přední kola
10. zadní podvozková trubka 
(L/P)
11. zadní kola
12. brzda
13. nánožník
14. spodní křížová trubka
15. vzpěra sedáku
16. výztuha opěrky zad
17. držák stříšky
18. sklopná páka
19. pojistka sklopné páky
20. držák

Distributor: Baby Direkt s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice
Tel: 547 422 742 – 44, Fax: 547 422 746, E-mail: prodej@babydirekt.cz
Tento kočárek je v souladu s bezpečnostní normou  EN ČSN 1888:2003.
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1. Prodávající poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.
2. Prodávající je povinen při prodeji vyplnit záruční list, datum a razítko prodejny. Je nepřípustné 
datovat a potvrdit tento záruční list později než je výrobek prodán.
3. Při reklamaci je nutné, aby spotřebitel předložil originál potvrzeného záručního listu, originál o 
zakoupení kočárku (paragon) a vyhotovit protokol o reklamované události ( popis za jakých okolností k  
vadě došlo nebo stručný popis vady s požadavkem spotřebitele).
4. Kočárek na reklamaci se přijímá  jen čistý.
5. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kdy spotřebitel uplatnil  nárok na záruční opravu až do 
doby, kdy byl povinen výrobek po skončení opravy převzít.
6. Nárok na záruku zaniká, jestliže spotřebitel nebo jiná osoba nepostupuje po zakoupení výrobku 
při montáži, údržbě, čištění a užívání v souladu s návodem k použití, který je součástí těchto záručních 
podmínek. Spotřebitel není oprávněn provádět na kočárku jakékoliv změny.
7. Na mechanická poškození při nesprávném užívání kočárku zejména poškrabání, ohnutí, ulome-
ní konstrukce nebo plastových součástí, prasklé či zlomené klouby, na vyblednutí barev látky potahu 
vzniklé praním neodpovídající pokynům, nebo zesvětlení způsobené vystavováním kočárku přímému 
slunečnímu záření či vlhkosti se reklamace nevztahuje. Taktéž nelze uplatňovat reklamaci na odření 
nebo roztržení látky potahu a opotřebení součástí kočárku běžným používáním jako ojetí koleček,  
brzdy, pružiny apod. Reklamaci nelze uplatnit ani v případech kdy kočárek je poškozen vnějšími che-
mickými vlivy (chemický posyp a následná koroze), při ztrátě nebo odcizení součástí kočárku. Tyto vady 
budou opraveny k tíži spotřebitele, včetně nákladů na dopravu.  
8. Kupujícímu byl při zakoupení kočárek „ předveden nebo prodávajícím sestaven „ (co neodpovídá 
skutečnosti přeškrtněte) a kupující byl při koupi věci seznámen s návodem k použití. 
9. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvlášt-
ních právních předpisů.

Záruční list

Razítko a podpis Datum prodeje
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Návod na použitie SK
Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu detského kočíka našej firmy Baby Welt. Sme radi, že ste si vybrali jeden z našich výrobkov a 
dúfame, že budete úplne spokojný so službami, ktoré Vám  náš výrobok poskytne. Montáž robte pri izbovej teplote, 
aby nedošlo k poškodeniu plastových častí kočíku v dosledku nízkych teplot. Preto venujte náležitú pozornosť všetkým 
inštrukciám a doporučeniam, a následne sa možete tešiť dlhú dobu  a bez akýchkoľvek problémov z  Vášho nového kočíka. 
Nedodržanie nižšie uvedených postupov pri montáži, údržbe, čistení a užívání má za následok zánik prípadnej záručnej 
opravy.

Varovanie

• Prosím prečítajte si pozorne tento návod a dodržujte všetky inštrukcie. Zdravie vášho dieťaťa može byť ohrozené, 
pokiaľ sa nebudete držať následujúcich pokynov.
• Neukládajte do kočíka dospelé deti, tašky či tovar iným  sposobom, ako popísaným v návode.
• Nenechávajte dieťa v kočíku bez dozoru.
• Pri nastavení kočíka zaistite, aby dieťa nebolo v blízkosti pohybujúcich sa častí kočíku.
• Aby ste predišli vážnemu zraneniu  sposobeného pádom či vykĺznutím dieťaťa z kočíka, vždy používajte bezpečnost-
né pásy.
• Používajte bezpečnostný pás v kočíku! Nedovolte dieťaťu stáť na sedátku!
• Kočík je konštruovaný len pre jedno dieťa! Preto ho používajte výhradne k tomu účelu, pre ktorý bol vyrobený.
• Na rukovať kočíka nevešajte žiadne tašky alebo balíčky. Može byť znížená alebo porušená stabilita kočíka.
• Nejazdite s kočíkom po schodoch, ani po eskalátore. Kočík je treba preniesť.
• Pri zastavení kočíka vždy zaistite všetky brzdy.
• Pred použitím skontrolujte a presvedčte sa, že všetky blokovacie a zaišťovacie zariadenia sú zapojené.
• Kočík je určený pre deti do 20 kg!
• Váha naloženého tovaru v koši nesmie presiahnuť 3 kg!
• Nepoužívajte kočík v blízkosti otvoreného ohňa či sálavého tepla!
• Nepoužívajte kočík, pokiaľ chýba ktorýkoľvek zo šrúbov či dielov, ktoré zaišťujú jeho funkčnosť a stabilitu!
• Tento kočík nie je určený k jazde na korčuliach či pri behaní!
• Vždy používajte medzinožný popruh v kombinácii s bederným pásom!
• Robte pravidelnú kontrolu pohyblivých častí.
• Pravidelne kontrolujte kovové časti kočíka. Konce náprav musia byť čisté a premazané.
• Nejazdite s kočíkom po laminátových podlahách, parketách či linoleu. Kolesá možu na podlahe zanechať škvrny, ktoré 
nebude možné očistiť.
• Na kočíku nerobte žiadne zmeny! Brzdy, kolečka a pružinové mechanizmy sú opotrebitelné.
• V prípade použitia plošiny dodržujte všetky pokyny a inštrukcie uvedené v návode pre odpovedajúci typ plošiny.

Starostlivosť  a údržba

• Pred zostavením kočíka a behom jeho používania aplikujte na všetky panty a kĺby silikonovú vazelínu či iné mazadlo, 
aby bola zaistená hladká funkcia všetkých častí.
• Sedadlo čistite mokrou handrou a vytrite do sucha.
• Pravidelne kontrolujte všetky súčasti kočíka, či nie sú povolené, poškodené či nechýbajú. Pokiaľ áno, vždy ich utiahni-
te či vymeňte.
• V prípade poruchy či nefunkčnosti kočík nepoužívajte.
• Rámy musia byť čistené  pomocou mydla či čistiacich prostriedkov a teplej vody.
• Vystavenie prudkému teplu či slnku može sposobiť vyblednutie bariev.
• Pravidelne kontrolujte šrúby a osy náprav, či nie sú poškodené a v prípade, že áno, ihneď ich vymeňte.
• Nafukovacie kolesá plňte maximálnym tlakom 1,2 baru.

• UPOZORNENIE: Nikdy nenechávejte svoje dieťa v kočíku bez dozoru. 
• UPOZORNENIE: Pred použitím skontrolujte a presvedčte sa, že všetky blokovacie a zaišťovacie zariadenia sú zapojené.
• UPOZORNENIE: Pokiaľ použijete športovú korbu kočiara pre dieťa mladšie ako 6 mesiacov, nastavte opierku do vodo-
rovnej polohy.
• UPOZORNENIE: Skontrolujte, či je pripevňovacie zariadenie sedačky pred použitím správne zapojené.
• VAROVANIE: Tento výrobok nie je vhodný při behaní alebo při jazde na korčuliach.
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  1. Zloženie kočiara
  
• Vyjmite kočík z kartónu a odstraňte igelitový obal
• Zvedejte oběma rukama držátko kočárku, dokud se rám kočárku nenarovná a nezajistí v otevřené pozici.

UPOZORNENIE: Predtým, než začnete inštalovať dalšie súčasti, uistite sa, že kočík je úplne rozložený a poistky zaklapli.
UPOZORNENIE: Ak pri rozkladaní ucítíte odpor, rozkladanie prerušte. Skontrolujte a odstraňte príčinu, 
pre ktorú nejde dokončiť rozloženie (napr. poťah, ktorý blokuje mechanizmus rozloženia). Pri násilnom rozkladaní može dojsť 
k poškodeniu kĺbových spojov alebo poškodeniu látky poťahu. Pri takto vzniknutom poškodení  nárok na záruku zaniká.

  2. Montáž predného kolesa

• Osu predného kolesa nasuňte do púzdra predného kolesa až do zaklapnutia.
• Zatiahnite za koleso spať a uistite sa, že je koleso zaistené v spravnej pozícii.
• Druhé koleso nasaďte rovnakým sposobom.
• Pri demontáži kolesa na hornej strane púzdra stisknite poistku a kolesá z púzdra vysuňte.
• UPOZORNENIE: Pred použitím kočíka se uistite, že všetky kolesá sú správne uchytené z dovodu zaistenia bezpeč-
nosti vášho dieťaťa.

Pojistka kola
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3. Zaistenie predného kolesa

• Predné koleso može byť samostatne nastavené do polohy pevnej alebo voľne zatáčavej.
• Pre zaistenie predného kolesa proti otáčaniu otočte šrúbom do zvislej pozície (obr. A).
• Pre možnosť otáčania predného kolesa otočte šrúbom do vodorovnej pozície (obr. B).

A B

4. Montáž zadních kolies

• Zadné koleso s osou nasuňte do náboja zadnej nápravy až zaklapne poistka na náprave.
• Zatiahnite za koleso spat a uistite sa, že koleso je zaistené v správnej pozícii.
• Pri demontáži kolesa na spodnej strane náboja kolesa stisknite poistku a koleso s osou z náboja vysuňte.

5. Používanie bŕzd

• Kočík sa zabrzdí tlakom nohy smerom dole na brz-
dovú páčku zadných kolies (parkovacia brzda) - pedál č. 1 na 
zadnom kolese.
• Pre odbrzdenie zošliapnite strieborný pedál č. 2.
• UPOZORNENIE: Keď dieťa posadzujete alebo vyťahuje-
te z kočíka, vždy kočík zabrzdite! Taktiež kočík zabrzdite, keď s 
ním zastavíte vo  svahovitom  teréne.
• UPOZORNENIE: Brzdu používajte len v prípade, že 
kočík už stojí. Použitie tejto brzdy pri jazde je zakázané! Než s 
kočíkom pohnete, nezabudnite kočík odbrzdiť.Ak je táto brzda 
použitá pri jazde, može dojsť ku zničeniu ozubenia na kole-
sách, alebo poškodeniu nejakej časti brzdového mechanizmu. 
Prípadná záruka potom zaniká.

2

1
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6. Nastavenie striešky

• Pružné plastové objímky na každej strane búdy, nasuňte na trubku podvozku podľa obrázku
• Gumičku v rohoch striešky nasaďte na plastové čepy v spodnej časti rukovati, ktoré sú označené na obrázku.
• Striešku búdy roztvoríte alebo sklopíte,ak uchopíte horný okraj striešky a miernym tlakom nastavíte požadovanú 
polohu.
• Skontrolujte správne nasadenie a zaistenie búdy.
• Pri demontáži búdy rozopnite suché zipsy, uvolnite druky na hornej rozpierke a z podvozku kočiara vysuňte pružné 
plastové objímky.

7. Použitie odnímateľnej hrazdy

• Hrazdu pripevnite na kočiar nasunutím spojek s poistkou do otvorov na opierke pre ruky podvozku, až obe poistky 
zaklapnú.
• Zasuňte osy hrazdy do otvorov, dokiaľ neučujete zretelné zacvaknutie.
• Hrazdu odoberiete  tak, že súčasne stisknete obe tlačítka a miernym ťahom vysuniete hrazdu z opierky na ruky.
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8. Nastavenie podpery na nohy

•             Podpera na nohy je polohovateľná a slúži k nastaveniu 
pohodlnejšieho posedu vašich detí.
•             Podpera se zdvíha na kĺbe, ktorý je pod sedákom kočíka.
•             Nastaviť ju možete prostým vytiahnutím smerom  hore, 
dokiaľ nezačujete zacvaknutie do poistky.
•             Pokiaľ chcete podperu vrátiť dole, zatlačte na podperu 
smerom zhora,  dokiaľ sa podpera noh nevráti do svojej polohy.

9. Zádržný a bezpečnostný systém

• Tento kočík je vybavený 5-bodovým bezpečnostným pásom. Zapnutie a odopnutie robte podľa obrázkov.
• Opasok upravte podľa pasu dieťaťa. Pri umiestení dieťaťa do kočíka sa uistite, že 2 jazýčky sú zaistené v zámku pásu a 
stredový pás je vedený medzi obomi nohami dieťaťa. Odopnutie pásu robte stisknutím 2 jazýčkov a súčasným vytiahnutím zo 
zámku. Keď sa vaše dieta vie bez pomoci posadiť, vždy používajte bezpečnostný pás. Tým zabránite vážnemu zraneniu dieťaťa 
sposobené pádom či vykĺznutím.
• UPOZORNENIE: Používajte vždy upínací popruh spolu s opaskom.
• UPOZORNENIE: Používajte postroj, hneď jako sa vaše dieťa vie bez pomoci posadiť.

1

2

zapnutia odopnutia

10. Nastavenie opierky 

• Opierku  ide  nastaviť plynule od zvislej do vodorovnej polohy.
• Ak nastavujete opierku  do vodorovnej polohy smerom dole, uvolnite pás v objímke na zadnej strane opierky.
• Pri nastavovaní do zvislej polohy pás utiahnite.
• UPOZORNENIE: Pokiaľ použijete športovú korbu kočíka pre dieťa mladšie ako 6 mesiacov, nastavte opierku  do vodo-
rovnej polohy.
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11. Skladanie kočiara

• Kočík zabrzdite a vyprázdnite odkládací košík.
• Stisknite tlačítko na hornej rozpierke a  zatlačte ju smerom dole.
• Na oboch stranách rukovati stisknite páčky směrom hore a súčasne ľahko tlačte na rukovati smerom dopredu a dole, 
až kočík zložíte.
• Zložený kočík zaistite prepravnou bezpečnostnou poistkou.
• UPOZORNENIE: Ak pri skladaní ucítíte odpor, skladanie prerušte. Skontrolujte a odstraňte príčinu, pre ktorú kočík 
nejde zložiť (napr. poťah, ktorý blokuje mechanizmus skladania). Po odstranení  opakujte vyššie uvedený postup skladania. V 
prípade, že v skladaní pokračujete bez odstranenia príčiny zničíte mechanizmus skladania alebo poškodíte potah a prípadná 
záruka zaniká!

1

2

3

3
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Zoznam dielov

1. horný zámok
2. rukovať
3. rámová trubka (L/P)
4. rám striešky
5. odnímateľná hrazdička
6. hlavný kĺb
7. predná nožná trubka (L/P)
8. závesy predných kolies
9. predné kolesá
10. zadná podvozková trubka 
(L/P)
11. zadné kolesá
12. brzda
13. nánožník
14. spodná krížová trubka
15. vzpora sedáku
16. výstuha opierky 
17. držiak striešky
18. sklopná páka
19. poistka sklopnej páky
20. držiak

Distribútor: Baby Direkt s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice
Tel: 547 422 742 – 44, Fax: 547 422 746, E-mail: prodej@babydirekt.cz
Tento kočiar je v súlade s bezpečnostnou normou  EN ČSN 1888:2003.
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1.            Predávajúci poskytuje na výrobok záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi.
2.            Predávajúci je povinný pri predaji vyplniť záručný list, dátum a razítko predajne. Je neprípustné 
datovať a potvrdiť tento záručný list neskor ako bol výrobok predaný.
3.            Pri reklamácii je nutné, aby spotrebiteľ predložil originál potvrdeného záručného listu, originál 
o zakúpení kočíka (paragon) a vyhotoviť protokol o reklamovanej udalosti ( popis za akých okolností k  
závade došlo alebo stručný popis vady s požiadavkom spotrebiteľa).
4.            Kočík sa na reklamáciu  prijíma  len čistý.
5.            Záručná doba se predlžuje o dobu, kedy spotrebiteľ uplatnil  nárok na záručnú opravu až do 
doby, kedy bol povinný výrobok po skončení opravy prevziať.
6.            Nárok na záruku zaniká, ak spotrebiteľ alebo iná osoba nepostupuje po zakúpení výrobku pri 
montáži, údržbe, čistení a užívání v súlade s návodem na použitie, ktorý je súčásťou týchto záručných 
podmienok. Spotrebiteľ nie je oprávnený robiť na kočíku akékoľvek zmeny.
7.            Na mechanické poškodenia pri nesprávnom užívání kočíka obzvlášť poškrabanie, ohnutie, 
ulomenie konštrukcie alebo plastových súčastí, prasknuté či zlomené kĺby, na vyblednutie farieb látky 
poťahu vzniknuté praním neodpovedajúcim pokynom, alebo zosvetlenie sposobené vystavovaním ko-
číka priamemu slnečnému žiareniu či vlhkosti sa reklamácia nevzťahuje. Taktiež nejde uplatňovať rekla-
máciu na odrenie alebo roztrhnutie látky poťahu a opotrebenie súčasti kočíku bežným používáním ako 
ojazdenie kolies,  bŕzd, pružín apod. Reklamáciu nejde uplatniť ani v prípadoch kedy je kočík  poškode-
ný vonkajšími chemickými vplyvmi (chemický posyp a následná korózia), pri strate alebo odcudzeniu  
súčastí kočíka. Tieto vady budú opravené na náklady spotrebiteľa, včetne nákladov na dopravu.  
8.            Kupujúcemu bol pri zakúpení kočík „ predvedený alebo predávajúcim zostavený „ (čo nezodpo-
vedá skutočnosti preškrtnite) a kupujúci bol pri kúpe veci zoznámený s návodom na použitie. 
9.            Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa k nákupu veci viažu podľa 
zvláštnych právnych predpisov.

Záručný list

Razítko a podpis Dátum predaja
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