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17. PRIPOJENIE PLÁŠTENKA (VOLITEĽNÉ)
 – Roztiahnite pláštenku cez kočik, ako je uvedené na obrázku. 
 – Pre pripevnenie pláštenky zapnite suché pásy okolo konštrukcii hore a dole na 

oboch stranách golfek.

LIKVIDÁCIA
Po ukončení používania Vášho CYBEX Callisto kočíka je dôležitá správna likvidácia. 
Likvidácia odpadu sa môže v každom štáte líšiť. K uistenie, že správne likvidujete CYBEX 
Callisto, prosím kontaktujte svoju miestnu firmu pre nakladanie s odpadmi.

ZÁRUKA
Nasledujúci záruka platí výhradne v krajinách, kde bol tento produkt predaný od 
maloobchodníka zákazníkovi. Záruka kryje všetky výrobné a materiálne chyby, 
existujúce aj neskôr sa vyskytujúce, v čase nákupu alebo objavené v priebehu 
dvoch (2) rokov od dátumu nákupu od maloobchodníka, ktorý tento produkt predal 
zákazníkovi (výrobná záruka). V prípade, že sa objaví výrobné alebo materiálne vada, 
tento produkt - na vlastné uváženia - zadarmo opravíme alebo vymeníme za nový. Na 
získanie tejto záruky je nutné výrobok vziať alebo odviezť k maloobchodníkovi, ktorý 
tento produkt zákazníkovi predal a predložiť originálny doklad o nákupe (účtenka 
alebo faktúra), ktorý obsahuje dátum nákupu, meno predajcu a typové označenie 
produktu. Táto záruka nemusí platiť v prípade, že výrobok bol vzatý alebo odvezený 
k výrobcovi alebo inej osobe ako je predajca-maloobchodník, ktorý tento produkt 
zákazníkovi predal. Pokiaľ možno v deň nákupu, v prípade diaľkového nákupu v deň 
prijatia produktu, prosím skontrolujte, že je výrobok kompletný a že nie sú prítomné 
žiadne výrobné alebo materiálne vady. V prípade vady prestaňte výrobok používať 
a odneste alebo odvezte ho k predajcovi, ktorý ho predal. V prípade záruky musí 
byť produkt vrátený čistý a kompletný. Pred kontaktovaním predajcu si prosím 
pozorne prečítajte tento manuál na použitie. Táto záruka nezahŕňa akékoľvek chyby 
spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, vonkajšími vplyvmi (voda, oheň, dopr. 
Nehody atď) alebo bežným nosením a opotrebovaním. Záruku je možné využiť iba 
ak bolo s produktom vždy zaobchádzať podľa návodu na použitie, ak boli akékoľvek 
zmeny a opravy vykonávaný autorizovanými osobami a len ak boli použité originálne 
diely a príslušenstvo. Táto záruka sa nevzťahuje na obmedzenie alebo na iné vplyvy 
zákonných práv spotrebiteľov, zahŕňajúce nároky z porušenia práva s ohľadom na 
porušenie zmluvy, ktoré môže mať kupujúci proti predávajúcemu alebo výrobcovi 
produktu.
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KösZöNjüK, hogY mEgVásáRoLTa a CYBEX CaLLisTo TERméKET. EZ a gYERmEKKoCsi gYERmEKEK sZámáRa mEgfELELő újsZüLöTT 

KoRTÓL maXimum 15 Kg súLYig. KiZáRÓLag EgYETLEN gYERmEK sZámáRa aLKaLmas. a gYERmEKKoCsiT TETőVEL is fELsZERELTéK – 

VaLamENNYi jELLEmZőT BEmuTaTjuK a hasZNáLaTi uTasíTásBaN. a CYBEX CaLLisTo fEjLEsZTésE soRáN a fő haNgsúLYT a BiZToNságRa, 

KéNYELEmRE és KöNNYEN KEZELhETőségRE hELYEZTüK. a TERméKET sZigoRú miNőség-ELLENőRZés mELLETT fEjLEsZTETTüK Ki, és mEgfELEL 

VaLamENNYi BiZToNsági sZaBVáNYNaK. ha BáRmiLYEN KéRdésE LENNE, KéRjüK, BáRmiKoR foRduLjoN hoZZáNK.

Tisztelt Vásárló!

GONdOsAN OLVAssA EL A hAszNÁLATI uTAsÍTÁsT A hAszNÁLAT ELŐTT, És AzT TARTsA mEG JÖVŐbENI hIVATKOzÁs cÉLJÁbóL. GYERmEKE bIzTONsÁGÁT 
VEszÉLYEzTEThETI, hA NEm TARTJA bE EzEKET Az uTAsÍTÁsOKAT.

VELmi děKujEmE Za NáKuP KočáRKu CYBEX CaLLisTo. TENTo PRoduKT jE KočáREK, VhodNý PRo děTi od NaRoZENí až do 15 Kg. jE 

VhodNý PouZE PRo jEdNo díTě. KočáREK jE VYBaVEN sKLáPěCí sTříšKou - VšEChNY fuNKCE jsou VYsVěTLENY V maNuáLu. můžEmE 

Vás ujisTiT, žE BěhEm VýVojE CYBEX CaLLisTo, BYLa Naší hLaVNí PRioRiTou BEZPEčNosT, PohodLí a jEdNoduChá oVLadaTELNosT. 

TENTo PRoduKT BYL VYRoBEN Za PřísNého KVaLiTaTiVNího dohLEdu a sPLňujE VšEChNY NašE důLEžiTé BEZPEčNosTNí sTaNdaRdY. V 

PříPadě doTaZů Nás BEZ oBaV KdYKoLi KoNTaKTujTE.

dŮLEŽITÉ: PŘEd POuŽITÍm KOČÁRKu sI POzORNĚ PŘEČTĚTE TYTO INsTRuKcE A PONEchEJTE sI JE PRO dALŠÍ POuŽITÍ. POKud NEdOdRŽÍTE NÁsLEduJÍcÍ 
INsTRuKcE, mŮŽE bÝT OhROŽENA bEzPEČNOsT VAŠEhO dÍTĚTE.

Milý zákazníku! 

VEľmi ďaKujEmE Za NáKuP KočíKa CYBEX CaLLisTo. TENTo PRoduKT jE KočíK, VhodNý PRE dETi od NaRodENia až do 15 Kg. jE 

VhodNý LEN PRE jEdNo diEťa. KočíK jE VYBaVENý sKLáPaCou sTRiEšKou - VšETKY fuNKCiE sú VYsVETLENé V maNuáLi. môžEmE Vás 

uisTiť, žE Počas VýVoja CYBEX CaLLisTo, BoLa Našou hLaVNou PRioRiTou BEZPEčNosť, PohodLiE a jEdNoduChá oVLádaTEľNosť. 

TENTo PRoduKT BoL VYRoBENý Za PRísNEho KVaLiTaTíVNEho dohľadu a sPĺňa VšETKY NašE dôLEžiTé BEZPEčNosTNé šTaNdaRdY. V 

PRíPadE oTáZoK Nás BEZ oBáV KEdYKoľVEK KoNTaKTujTE.

Milý zákazník!

dôLEŽITÉ: PREd POuŽITÍm KOČÍKA sI POzORNE PREČÍTAJTE TIETO INŠTRuKcIE A PONEchAJTE sI JE PRE ĎALŠIE POuŽITIE. AK NEdOdRŽÍTE NAsLEduJÚcE 
INŠTRuKcIE, môŽE bYŤ OhROzENÁ bEzPEČNOsŤ VÁŠhO dIEŤAŤA.
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hLAVNÍ INfORmAcE A bEzPEČNOsT

Pro novorozence doporučujeme nastavit opěrku zad do nejsklopenější (horizontální) 
pozice.
Bezpečnost Vašeho dítěte je na Vaší zodpovědnost. aby Vaše dítě nevypadlo nebo 
nevyklouzlo z kočárku, vždy použijte pásový bezpečnostní systém. Tento kočárek je 
vhodný pouze pro jedno dítě.

 – řádně dodržujte všechny instrukce. Nesprávné používání může zhoršit správnou 
funkčnost kočárku.

Používání kočárku s dítětem těžším než 15 kg způsobí nadměrné opotřebení kočárku.

Bezpečnostní pásy musí být vždy správně připojeny a nastaveny. Pokud nejsou 
nastaveny správně podle instrukcí, bude mít kočárek zhoršenou stabilitu.

Bezpečnostní pásy nepřemisťujte bez stálého dozoru dospělého.

 – Для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту ребенка, к коляске K 
připevnění celopásového bezpečnostního systému, jsou z bezpečnostních důvodů 
k dispozici „d“ kroužky (shváleny podle EN 13210 nebo Bs6684). 

 – V průběhu nastavování bezpečnostních pásů by dítě mělo být bez jakýchkoliv 
pohybujících se předmětů.

POzOR: PONEchAT sVÉ dÍTĚ bEz POzORu mŮŽE bÝT 
NEbEzPEČNÉ.
VAROVÁNÍ! NENEchTE sI VAŠE dÍTĚ hRÁT s TÍmTO PROduKTEm.
VAROVÁNÍ: VŽdY POuŽÍVEJTE zÁdRŽNÝ sYsTÉm.
VAROVÁNÍ! PŘI NAsTAVOVÁNÍ, sKLÁdÁNÍ NEbO ROzKLÁdÁNÍ, 
bY dÍTĚ NEmĚLO mÍT V dOsAhu ŽÁdNÉ POhYbLIVÉ ČÁsTI 
KOČÁRKu.

Od NAROzENÍ AŽ dO mAx. 15 KG (EN1888 TEsTOVÁNO) - 
2,5 KG dOdATEČNÝ NÁKLAd  (TEsTOVÁNO sPOLEČNOsTÍ 
INTERTEK).

uPOzORNĚNÍ: VŽdY POuŽÍVEJTE mEzINOŽNÍ PÁs V 
KOMBINACI S BEDERNíM PÁSEM.

uPOzORNĚNÍ: bEzPEČNOsTNÍ PÁsY POuŽÍVEJTE cO NEJdŘÍVE 
Od dObY, KdY JE dÍTĚ schOPNÉ sAmO sEdĚT.

uPOzORNĚNÍ: TENTO PROduKT NENÍ VhOdNÝ PRO bĚhÁNÍ 
NEbO JÍzdu NA KOLEČKOVÝch bRusLÍch.

uPOzORNĚNÍ: JAKÁKOLI zÁTĚŽ NA RuKOJETÍch zhORŠuJTE 
sTAbILITu KOČÁRKu.

uPOzORNĚNÍ: K VYVAROVÁNÍ sE zRANĚNÍm, sE VŽdY uJIsTĚTE, 
ŽE sE dÍTĚ bĚhEm usAzOVÁNÍ NEbO VYNdAVÁNÍ NEchYTÁ 
KOČÁRKu.
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Nevozte další dítě, nevěště nákupní tašky na rukojeti. Nevozte nákupní tašky s výjimkou 
koše umístěného v kočárku.

 – maximální možný náklad jsou 2 kg, maximální možný náklad do kapsy na stříšce je 
0,5 kg. Těžší náklady dělají kočárek nestabilní. 

 – Přetížení může kočárek zničit. Poruchy způsobené používáním příslušenství 
neschváleným společností CYBEX, jako například pláštěnky, stupátka, tašky atd. 
nejsou součástí naší záruky. 

 – může být nebezpečné používat součástky, které nejsou schválené společností 
CYBEX. 

 – Před použitím kočárku se ujistěte, že jsou všechna příslušenství dobře zajištěna. 
 – Při usazování nebo vyndavání dítěte z kočárku se ujistěte, že je bezpečně 

uzamčená brzda. 
 – Nikdy nezvedejte kočárek s dítětem uvnitř, nikdy nevycházejte nebo nescházejte 

schody nebo eskalátory a nevstupujte ani nevystupujte z jiných druhů transportu s 
dítětem uvnitř kočárku. 

 – Při rozkládání nebo skládání kočárku nepoužívejte sílu, nesprávné skládání může 
zaseknout nebo jinak poškodit kočárek. V případě nutnosti nahlédněte do 
manuálu. 

 – Přes štěrkovitou cestu nebo přes obrubníky přejíždějte opatrně. opakovanými 
údery se kočárek zničí. 

 – ujistěte se, že Vaše dítě nepoužívá opěrku nohy ke vstávání. 
 – Nevystavujte kočárek jakýmkoli umělým zdrojům tepla nebo přímému slunečnímu 

svitu.

INsTRuKcE PRO ÚdRŽbu
 – uživatel je zodpovědný za pravidelnou údržbu kočárku. Všechny spojovací části a 

nýty musí být správně utaženy a zajištěny. je zvláště důležité ujistit se, že zamykací 
a otočný mechanismus je správně ošetřen pomocí teflonového spreje (suchý 
lubrikant). je důležité, aby nebyly brzdy, kola a pneumatiky během používání 
jakkoli poškozeny. řádně je zkontrolujte a v případě nutnosti vyměňte. PřEsTaňTE 
používat jakýkoli produkt, který se nezdá pevným. 

 – Nijak neupravujte tento produkt. Pokud máte nějaké stížnosti, obraťte se na Vašeho 
dodavatele nebo dovozce. 

 – servis by měl být prováděn každých 12 měsíců.
 – Také ostatní pohyblivé části můžete ošetřit teflonovým sprejem (suchý lubrikant). 
 – Po nanesení teflonového spreje otřete produkt jemným hadříkem. Používejte pouze 

náhradní díly CYBEX. může být nebezpečné používat náhražky. 
 – Rámové trubky, kryjící zamykací a otočný mechanismus by měly být také 

pravidelně čištěny a ošetřovány. Toto zajistí bezproblémové používání Vašeho 
kočárku.

ČIŠTĚNÍ
 – K čištění rámu nepoužívejte brousící materiály! Použijte vlhký hadřík, jemný mycí 

prostředek a důkladně navlhčete. 
 – V případě vystavení kočárku slané vodě, jej co nejdříve opláchněte čerstvou 

vodou (z kohoutku). 

INsTRuKcE K POuŽITÍ
dŮLEŽITÉ: PŘEd POuŽITÍm KOČÁRKu sI POzORNĚ PŘEČTĚTE 
TYTO INsTRuKcE A PONEchEJTE sI JE PRO dALŠÍ POuŽITÍ. 
POKud NEdOdRŽÍTE NÁsLEduJÍcÍ INsTRuKcE, mŮŽE bÝT 
OhROŽENA bEzPEČNOsT VAŠEhO dÍTĚTE. 

TENTO PRODUKT BYL SCHVÁLEN PODLE STANDARDU EN 
1888:2012.

VAROVÁNÍ: zKONTROLuJTE, zdA JsOu sPRÁVNĚ zAPOJENA 
PŘIPOJOVAcÍ zAŘÍzENÍ sEdAČKOVÉhO sYsTÉmu A AdAPTÉRY 
KORbY/AuTOsEdAČKY.
2.) mONTÁŽ KOLEČEK
a) b) montáž předních koleček. 
c) sundání předních kol.

1.) ROzLOŽENÍ KOČÁRKu
a) Před rozložením kočárku musí být uvolněn bezpečnostní zámek. 
b) Po uvolnění bezpečnostní svěrky můžete kočárek rozložit. 
c) stoupněte na nášlapný prostor kočárku, dokud se nezamkne na místě se zřetelným 

cvaknutím. 
d) ujistěte se prosím, že je bezpečně zajištěná také rukojeť.

Poznámka! Prosím před prvním použít vyperte samostatně potahy. Nesušte a 
nevystavujte přímému slunečnímu světlu! Nežehlete!

3.) AuTOmATIcKÉ zAmYKÁNÍ PŘEdNÍ KOLEČEK s ARETAcÍ
 – Přední kolečka lze, bez ohledu na jejich polohu, automaticky na místě zamknout 

stoupnutím na zamykací tlačítko (počkejte na zřetelné CVaKNuTí). Pro odemčení 
zámku opět stiskněte, dokud neuslyšíte CVaKNuTí.

4. POuŽITÍ bRzd
 – Pro zajištění brzdy, sklopte páku u pravého kola. Pro uvolnění brzdy dejte páku opět 

do původní pozice.

 – Potahy sedačky je možné prát při max. 30°C na jemný cyklus. stříšku je možné prát 
ručně při max. 30°C s jemným pracím prostředkem. 

 – Prosím řiďte se podle visačky. Nenasazujte vlhké. Před nasazením nechte potahy 
úplně uschnout. 

 – Všechny látky CYBEX byly testovány, ale pokud je kočárek velmi mokrý, může voda 
proniknout skrz spodní hrany a švy do podšívky a zanechat tak skvrny na potazích. 
K vyvarování se této situace doporučujeme použití pláštěnky. Pokud je kočárek 
mokrý, rovněž jej také neskládejte nebo neskladujte. Pokud je kočárek mokrý, 
schne rychleji s rozevřenou stříškou. Nikdy neskladujte ve vlhkém prostředí - možnost 
vzniku plísní. 

5. POuŽITÍ bEzPEČNOsTNÍhO sYsTÉmu PÁsŮ
a) Pro zapnutí systému bezpečnostních pásů vložte levou a pravou stranu spony do 

centrální spony bezpečnostních pásů. 
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horní otvory použijte jakmile nebudou ramenní pásy překrývat ramena Vašeho dítěte.
7.) OdsTRANĚNÍ POdPĚRKY hLAVY A RAmENNÍch chRÁNIČŮ
a) opěrku hlavy odstraňte ve chvíli, kdy už nebude dále překrývat ramena dítěte. 
b) odepněte suchý zip, nacházející se vpravo a vlevo nahoře na zadní straně potahů 

sedačky. uvolněte smyčky, na koncích ramenních pásů, z trojúhelníku v pásovém 
systému, umístěným vespod opěrky pod potahy. 

 – Zcela vyjměte ramenní pásy z otvorů v opěrce. 
c) Protáhněte ramenní pásy skrz ramenní chrániče a opěrku hlavy. Poté protáhněte 

pásy zpět skrz otvory v opěrce a zajistěte je do trojúhelníku. 

opěrku hlavy a chrániče ramen můžete použít samostatně.
8. PŘIPOJENÍ mAdLA
a) Zasuňte západky na levé a pravé straně do přípojek, všitých do látky sedadla. 
b) K odejmutí stiskněte tlačítka na levém a pravém konci madla.
9. sKLÁPĚNÍ OPĚRKY NOhOu
a) b) Na obou předních hranách opěrku nohou stiskněte a zatlačte směrem dolů.
10. sKLÁPĚNÍ zÁdOVÉ OPĚRKY
a) Ke sklopení zádové opěrku zatáhněte za páčku, umístěnou na zadní straně opěrky.
b) K opětovnému zvednutí opěrku jednoduše zdvihněte. opěrka může být nastavena 

do 5 různých pozic.

a) b) stiskněte tlačítka vespod rukojeti a k prodloužení vysuňte její horní část dokud se 
místě nezacvakne. Ke zkrácení rukojeti opět stiskněte tlačítko. 

11.  NAsTAVENÍ VÝŠKY RuKOJETI 

 – Z koše vyjměte všechen obsah. Pokud je připojena stříška, zajistěte, aby byla 
složena dozadu. 

a) Zdvihněte hlavní páčku, umístěnou na zadní straně nákupního košíku. 
b) stlačte zamykací páčku (prodloužená tyč na pravé straně zamykacího systému).
c) d) stiskněte tlačítko na rukojeti a mírným zatlačením dopředu složte kočárek. 

POzNÁmKA: držte tlačítko stlačené po celou dobu. K usnadnění skládání zvedněte 
zamykací páčku nohou. Kočárek skládejte opatrně, dokud není bezpečnostní klip 
bezpečně uzamčen. 

12. sKLÁdÁNÍ KOČÁRKu

 – Na pravé zadní trubce vytáhněte flexibilní nosící rukojeť a zdvihněte kočárek.
13. PŘENÁŠENÍ KOČÁRKu

14. VYJmuTÍ POTAhu sEdAČKY 
 – Pro snížení pnutí mírně složte kočárek.
 – odstraňte stříšku z kočárku, pokud je připojená. 

a) sejměte potahové háčky (3) z rámu na levé a pravé straně 
 – otevřete tlačítka (4) pásů připojených na bočních panelech sedačky a na zadní 

trubce koše. 
 – otevřete klopy (5), které jsou upevněny suchým zipem přes trubky, jedna na každé 

straně. 
 – Protáhněte pás s jezdcem (6) centrální spony pásů, skrz otvor v látce sedačky. 

b) Vložte smyčky na konci ramenních popruhů skrz trojúhelník v zádové opěrce (7). 
c) Protáhněte ramenní popruhy skrz otvory v látce sedačky (8). 

 – otevřete tlačítka, která jsou na levé a pravé straně od sedačky ve spodní části z 
textilie. 

 – Přes pásové pohyblivého tlačítko na sedadle vytáhněte potah. 
 – stáhněte tkaniny z hlavních trubek sedadla. 
 – opačným postupem znovu nasadíte bezpečnostní pásy a potah. ujistěte se, že se 

trubky sedačky zasunou zpět do kapes vnitřního potahu.

a) Připevněte adaptér stříšky na vnitřní stranu trubek rámu kočárku. 
b) Pro odejmutí stříšky proveďte opačný postup. 
c) d)  e) Roztáhněte stříšku a umístěte zadní klopu stříky za sedačku. 
f) Ležení ve vodorovné poloze: Položte zadní klopu přes zádovou opěrku sedačky a 

připevněte ji zdola dvěma suchými zipy. 
g) h)  i), stříška je nastavitelná do různých poloh. stříška má výškově nastavitelnou a 

dopředu otočnou funkci. Pro otočení rozepněte zip umístěný navrchu stříšky.
Pro kompletní zakrytí je stříška celozápadková. K dosažení požadované polohy 
jednoduše zatáhněte za přední stranu stříšky. Nastavit výšku lze jednoduše pomocí 
posouvání stříšky nahoru a dolů po rámu kočárku. Celá stříška může být také 
nakloněna dopředu. Pro maximální krytí odepněte dodatečný panel, umístěný na 
vrchní straně stříšky a zatáhněte dopředu.
j) Klopa stříšky, na zadní straně kočárku, může být srolována a zajištěna pomocí 

suchého zipu.

15. PŘIPOJENÍ sTŘÍŠKY

 – odstraňte stříšku 
a) uvolněte tlačítka, která připevňují potah sedačky se zadním rámem. 
b) Na levé a pravé horní straně vyhákněte boční panely z adaptéru. 
c) Na levé a pravé straně pod sedačkou otevřete adaptér. 
d) směrem dopředu vyjměte celou spodní sedačku. 
e) Pro připojení spodní sedačky opakujte předešlou akci opačně. ujistěte se, že není 

kočárek zcela rozložen.

16. VYJmuTÍ cELÉ sPOdNÍ sEdAČKY

6.) NAsTAVENÍ sYsTÉmu bEzPEČNOsTNÍch PÁsŮ PRO NOVOROzENcE
 – uvolněte smyčky na konci ramenních pásu z trojúhelníku pásového systému, 

nacházejícího se pod potahy, ve spodní části zádové opěrky. 
 – Ze zádové opěrky zcela vytáhněte ramenní pásy. 
 – Protáhněte ramenní pásy skrz dva spodní otvory. Protáhněte ramenní pásy zpět skrz 

otvory v opěrce zad a opět zajistěte do trojúhelníku. 
 – Pro nastavení délky ramenních pásů pro novorozence, připojte vnitřní smyčku 

ramenního pásu.

e) Brzdy je možné použít i u složeného kočárku.se zablokovanými brzdami lze kočárek 
opřít o zeď bez možnosti neočekávaného sesunutí kočárku.

b) K utažení pásů zatáhněte za pás, který je na přední straně centrální spony pásů. 
c) Pro uvolnění systému pásů stiskněte uvolňovací tlačítko umístěné na sedačce před 

zámkem pásů a zatáhněte za ramenní pásy. 
d) Pro uvolnění spony zmáčkněte drážky na levé a pravé straně centrální spony pásů. 
e) Nastavte délku pásu v rozkroku příslušným jezdcem nacházejícím se pod potahem.
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17. PŘIPOJENÍ PLÁŠTĚNKY (VOLITELNÉ) 
 – Roztáhněte pláštěnku přes kočárek tak, jak je uvedeno na obrázku. 
 – Pro připevnění pláštěnky zapněte nahoře a dole na obou stranách kočárku okolo 

rámu suché zipy.

LIKVIDACE

ZÁRUKA

IMPORTER / DISTRIBUTOR

Po ukončení používání Vašeho CYBEX CaLLisTo kočárku je důležitá správná likvidace. 
Likvidace odpadu se může v každém státě lišit. K ujištění, že správně likvidujete CYBEX 
CaLLisTo, prosím kontaktujte svoji místní firmu pro nakládání s odpady.

Následující záruka platí výhradně v zemích, kde byl tento produkt prodán od 
maloobchodníka zákazníkovi. Záruka kryje všechny výrobní a materiální vady, existující 
i později se vyskytující, v době nákupu nebo objevené v průběhu dvou (2) let od data 
nákupu od maloobchodníka, který tento produkt prodal zákazníkovi (výrobní záruka).
V případě, že se objeví výrobní nebo materiální vada, tento produkt - na vlastní 
uvážení - zdarma opravíme nebo vyměníme za nový. K získání této záruky je nutné 
produkt vzít nebo odvézt k maloobchodníkovi, který tento produkt zákazníkovi prodal 
a předložit originální doklad o nákupu (účtenka nebo faktura), který obsahuje datum 
nákupu, jméno prodejce a typové označení produktu. Tato záruka nemusí platit v 
případě, že byl produkt vzat nebo odvezen k výrobci nebo jiné osobě než je prodejce-
maloobchodník, který tento produkt zákazníkovi prodal. Pokud možno v den nákupu, v 
případě dálkového nákupu v den obdržení produktu, prosím zkontrolujte, že je výrobek 
kompletní a že nejsou přítomny žádné výrobní nebo materiální vady. V případě vady 
přestaňte výrobek používat a odneste nebo odvezte jej k prodejci, který ho prodal. 
V případě záruky musí být produkt vrácen čistý a kompletní. Před kontaktováním 
prodejce si prosím pozorně přečtěte tento manuál k použití. Tato záruka nezahrnuje 
jakékoli vady způsobené nesprávným zacházením, vnějšími vlivy (voda, oheň, dopr. 
nehody atd.) nebo běžným nošením a opotřebením. Záruku je možné využít pouze 
pokud bylo s produktem vždy zacházeno podle návodu k použití, pokud byly jakékoli 
modifikace a opravy prováděný autorizovanými osobami a pouze pokud byly použity 
originální díly a příslušenství. Tato záruka se nevztahuje na omezení nebo na jiné vlivy 
zákonných práv spotřebitele, zahrnující nároky z porušení práva s ohledem na porušení 
smlouvy, které může mít kupující proti prodávajícímu nebo výrobci produktu. 

Kenyo, spol. s r.o.
Ve žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 – horní Počernice
Tel.: 281 910 900, fax: 281 863 365
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hLAVNÉ INfORmÁcIE A bEzPEČNOsŤ

Pre novorodenca odporúčáme nastaviť opierku chrbta do nejsklopenější 
(horizontálné)
pozície. 
Bezpečnosť Vášho dieťaťa je na Vašej zodpovednosť. aby Vaše dieťa nevypadlo alebo 
nevykĺzol z kočíka, vždy použite pásový bezpečnostný systém. Tento kočík je vhodný 
len pre jedno dieťa.

 – Riadne dodržujte všetky inštrukcie. Nesprávne používanie môže zhoršiť správnu 
funkčnosť kočíka.

Používanie kočíka s dieťaťom ťažším ako 15 kg spôsobí nadmerné opotrebenie kočíka.

Bezpečnostné pásy musia byť vždy správne pripojené a nastavené. ak nie sú 
nastavené správne podľa inštrukcií, bude mať kočík zhoršenú stabilitu.

Bezpečnostné pásy nepremiestňujte bez stáleho dozoru dospelého.

 – Na pripevnenie celopásového bezpečnostného systému, sú z bezpečnostných 
dôvodov k dispozícii „d“ krúžky (shváleny podľa EN 13210 alebo Bs6684). 

 – V priebehu nastavovania bezpečnostných pásov by dieťa malo byť bez 
akýchkoľvek pohybujúcich sa predmetov. 

POzOR: PONEchAŤ sVOJE dIEŤA bEz POzOR môŽE bYŤ 
NEbEzPEČNÉ.
VAROVANIE! NENEchAJTE sI VAŠE dIEŤA hRAŤ s TÝmTO 
PRODUKTOM.
VAROVANIE: VŽdY POuŽÍVAJTE zÁdRŽNÝ sYsTÉm.
VAROVANIE! PRI NAsTAVOVANIE, sKLAdANIE ČI ROzKLAdANIE 
KOČÍKA bY dIEŤA NEmALO bYŤ V dOsAhu AKÝchKOĽVEK 
POhYbLIVÝch ČAsTÍ.

Od NAROdENIA AŽ dO mAx. 15 KG (EN1888 TEsTOVANÉ) - 
2,5 KG dOdATOČNÝ NÁKLAd (TEsTOVANÉ sPOLOČNOsŤOu 
INTERTEK).

uPOzORNENIE: VŽdY POuŽÍVAJTE mEdzINOŽNÝ PÁs V 
KOmbINÁcII s bEdROVÝm PÁsOm.

uPOzORNENIE: bEzPEČNOsTNÉ PÁsY POuŽÍVAJTE ČO 
NAJsKôR Od dObY, KEdY JE dIEŤA schOPNÉ sAmO sEdIEŤ.

uPOzORNENIE: TENTO PROduKT NIE JE VhOdNÝ PRE bEhANIE 
ALEbO JAzdu NA KOLIEsKOVÝch KORČuLIAch.

uPOzORNENIE: AKÉKOĽVEK zÁŤAŽ NA RuKOVäŤ zhORŠuJTE 
sTAbILITu KOČÍKA.

uPOzORNENIE: K VYVAROVANIE sO zRANENÍm, sA VŽdY 
uIsTITE, ŽE sA dIEŤA POČAs usAdENIA sA ALEbO VYbERANÍ 
NEchYTÁ KOČÍKA.
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Nevozte ďalšie dieťa, nevešajte nákupné tašky na rukoväte. Nevozte nákupné tašky s 
výnimkou koša umiestneného v kočíku.

INŠTRuKcIE PRE ÚdRŽbu
 – užívateľ je zodpovedný za pravidelnú údržbu kočíka. Všetky spojovacie časti a nity 

musí byť správne utiahnuté a zaistené. je obzvlášť dôležité uistiť sa, že zamykací 
a otočný mechanizmus je správne ošetrený pomocou teflónového spreja (suchý 
lubrikant). je dôležité, aby neboli brzdy, kolesá a pneumatiky počas používania 
akokoľvek poškodené. Riadne je skontrolujte av prípade potreby vymeňte. 
PREsTaňTE používať akýkoľvek produkt, ktorý sa nezdá pevným. 

 – Nijako neupravujte tento produkt. ak máte nejaké sťažnosti, obráťte sa na Vášho 
dodávateľa alebo dovozcu. 

 – servis by mal vykonávať každých 12 mesiacov. 
 – aj ostatné pohyblivé časti môžete ošetriť teflónovým sprejom (suchý lubrikant). Po 

nanesení teflónového spreja utrite produkt jemnou handričkou. 
 – Používajte iba náhradné diely CYBEX. môže byť nebezpečné používať náhrady. 
 – Rámovej trubky, kryjúce zamykací a otočný mechanizmus by mali byť tiež 

pravidelne čistené a ošetrované. Toto zabezpečí bezproblémové používanie vášho 
kočíka.

ČIsTENIE
 – Na čistenie rámu nepoužívajte brúsiace materiály! Použite vlhkú handričku, jemný 

umývací prostriedok a dôkladne navlhčite. 
 – V prípade vystavenia kočíka slanej vode, ho čo najskôr opláchnite čerstvou vodou 

(z kohútika). 
 – Poťahy sedačky je možné prať pri max 30 ° C na jemný cyklus. striešku je možné 

prať ručne pri max 30 ° C s jemným pracím prostriedkom. 
 – Prosím riaďte sa podľa visačky. Nenasadzujte vlhké. Pred nasadením nechajte 

poťahy úplne uschnúť. 

Bemærk! Vask betrækket separat før ibrugtagning. undgå tørretumbling og direkte 
sollys! må ikke stryges!

TENTO PROduKT schVÁLENÝ POdĽA ŠTANdARdu EN 
1888:2012.
INŠTRuKcIE NA POuŽITIE
dôLEŽITÉ: PREd POuŽITÍm KOČÍKA sI POzORNE PREČÍTAJTE 
TIETO INŠTRuKcIE APONEchAJTE sI JE PRE ĎALŠIE POuŽITIE. 
AK NEdOdRŽÍTE NAsLEduJÚcE INŠTRuKcIE, môŽE bYŤ 
OhROzANÁ bEzPEČNOsŤ VÁŠhO dIEŤAŤA.
1. ROzLOŽENIE KOČÍKA
a)  Pred rozložením kočíka musí byť uvoľnený bezpečnostný zámok. 
b)  Po uvoľnení bezpečnostné svorky môžete kočík rozložiť. 
c)  Postavte na nášľapný priestor kočíka, kým sa nezamkne na mieste so zreteľným 

cvaknutím. 
d)  uistite sa prosím, že je bezpečne zaistená aj rukoväť.

2. mONTÁŽ KOLIEsOK
a) b) montáž predných koliesok. 
c) odobraní predných kolies.

VAROVANIE: sKONTROLuJTE, ČI sÚ sPRÁVNE zAPOJENÉ 
PRIPOJOVAcIE zARIAdENIE sEdAČKOVÉhO sYsTÉmu A 
AdAPTÉRY KORbY / AuTOsEdAČKY.

3. AuTOmATIcKÉ zAmYKANIA PREdNÝcK KOLIEs s ARETÁcIJOu

4. POuŽITIE bŕzd 

 – Predné kolieska je možné, bez ohľadu na ich polohu, automaticky na mieste 
zamknúť nárastom na zamykací tlačidlo (počkajte na zreteľné cvaknutie). Pre 
odomknutie zámku opäť stlačte, kým nezačujete cvaknutie. 

 – Pre zaistenie brzdy, sklopte páku u pravého kolesa. Pre uvoľnenie brzdy dajte páku 
opäť do pôvodnej pozície.

5. POuŽITIE bEzPEČNOsTNÉhO sYsTÉmu PÁsOV
a) sæt selespænderne i højre og venstre side ind i den centrale selelås for at a) Pre 

zapnutie systému bezpečnostných pásov vložte ľavú a pravú stranu spony do 
centrálnej spony bezpečnostných pásov. 

b) K utiahnutie pásov zatiahnite za pás, ktorý je na prednej strane centrálnej spony 
pásov. 

c) Pre uvoľnenie systému pásov stlačte uvoľňovacie tlačidlo umiestnené na sedačke 
pred zámkom pásov a zatiahnite za ramenné pásy. 

 – maximálny možný náklad sú 2 kg, maximálny možný náklad do vrecka na strieške je 
0,5 kg. ťažšie náklady robia kočík nestabilné. Preťaženie môže kočík zničiť. 

 – Poruchy spôsobené používaním príslušenstvo neschváleným spoločností CYBEX, 
ako napríklad pláštenky, stúpačky, tašky atď nie sú súčasťou našej záruky. 

 – môže byť nebezpečné používať súčiastky, ktoré nie sú schválené spoločnosťou 
CYBEX. 

 – Pred použitím kočíka sa uistite, že sú všetky príslušenstva dobre zaistená. 
 – Pri usadzovaniu alebo vyberaní dieťaťa z kočíka sa uistite, že je bezpečne 

uzamknuté brzda.
 – Nikdy nedvíhajte kočík s dieťaťom vo vnútri, nikdy nevychádzajte alebo 

nescházejte schody alebo eskalátory a nevstupujte ani nevystupujte z iných 
druhov transportu s dieťaťom vo vnútri kočíka. 

 – Pri rozkladaní alebo skladanie kočíka nepoužívajte silu, nesprávne skladanie môže 
zaseknúť alebo inak poškodiť kočík. V prípade nutnosti nahliadnite do manuálu. 

 – Cez štrkovitá cestu alebo cez obrubníky prechádzajte opatrne. opakovanými 
údermi sa kočík zničí. 

 – uistite sa, že Vaše dieťa nepoužíva opierku nohy ku vstávanie. 
 – Nevystavujte kočík akýmkoľvek umelým zdrojom tepla alebo priamemu slnečnému 

svitu.

 – Všetky látky CYBEX boli testované, ale ak je kočík veľmi mokrý, môže voda preniknúť 
cez spodné hrany a švy do podšívky a zanechať tak škvrny na poťahoch. K 
vyvarovanie sa tejto situácie odporúčame použitie pláštenky. ak je kočík mokrý, 
takisto ho tiež neskladajte alebo neskladujte. ak je kočík mokrý, schne rýchlejšie s 
roztvorenou strieškou. Nikdy neskladujte vo vlhkom prostredí - možnosť vzniku plesní.
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horné otvory použite akonáhle nebudú ramenné pásy prekrývať ramená Vášho 
dieťaťa.
7. OdsTRÁNENIE POdPIERKY hLAVY A RAmENNÝch chRÁNIČOV
a) opierku hlavy odstráňte vo chvíli, keď už nebude ďalej prekrývať ramená dieťaťa. 
b) odopnite suchý zips, nachádzajúce sa vpravo a vľavo hore na zadnej strane 

poťahov sedačky. uvoľnite slučky, na koncoch ramenných pásov, z trojuholníka v 
pásovom systéme, umiestneným na spodku opierky pod poťahy. 

 – úplne vyberte ramenné pásy z otvorov v opierke. 
c) Pretiahnite ramenné pásy cez ramenné chrániče a opierku hlavy. Potom 

pretiahnite pásy späť cez otvory v opierke a zaistite ich do trojuholníka.
opierku hlavy a chrániče ramien môžete použiť samostatne.
8. PRIPOJENIE MADLA
a) Zasuňte západky na ľavej a pravej strane do prípojok, všitých do látky sedadla. 
b) K odobratie stlačte tlačidlá na ľavom a pravom konci madlá.
9. SKLOPENí OPIERKY NôH
a) b) Na oboch predných hranách opierku nôh stlačte a zatlačte smerom dolu.
10. sKLOPENIE chRbTOVÉ OPIERKY
a) Ku sklopení chrbtovej opierky zatiahnite za páčku, umiestnenou na zadnej strane 

opierky. 
b) K opätovnému zdvihnutí opierku jednoducho zdvihnite. opierka môže byť 

nastavená do 5 rôznych pozícií.

a) b) stlačte tlačidlá naspodku rukoväte ak predĺženiu vysuňte jej horná časť kým sa 
mieste nezacvakne. Ku skráteniu rukoväte opäť stlačte tlačidlo.

11. NAsTAVENIE VÝŠKY RuKOVäTE

 – Z koše vyberte všetok obsah. ak je pripojená strieška, zaistite, aby bola zložená 
dozadu. 

a) Zdvihnite hlavný páčku, umiestnenú na zadnej strane nákupného košíka.
b) stlačte zamykací páčku (predĺžená tyč na pravej strane zamykacieho systému).
c) d) stlačte tlačidlo na rukoväti a miernym zatlačením dopredu zložte kočík. 

POZNÁMKA: držte tlačidlo stlačené po celú dobu. Na uľahčenie skladania 
zdvihnite zamykací páčku nôh. Kočík skladajte opatrne, kým nie je bezpečnostný 
klip bezpečne uzamknutý. 

12. sKLAdANIE KOČÍKA

 – Na pravej zadnej rúrke vytiahnite flexibilné nosiaci rukoväť a zdvihnite kočík. 
13. PRENÁŠANIE KOČÍKA

14. VYbRATIE POŤAhu sEdAČKY
 – Pre zníženie pnutia mierne zložte kočík. 
 – odstráňte striešku z kočíka, ak je pripojená. 

a) odstráňte poťahové háčiky (3) z rámu na ľavej a pravej strane
 – otvorte tlačidla (4) pásov pripojených na bočných paneloch sedačky a na zadnej 

rúrke koša. 
 – otvorte klopy (5), ktoré sú upevnené suchým zipsom cez rúrky, jedna na každej 

strane. 
 – Pretiahnite pás s jazdcom (6) centrálne spony pásov, cez otvor v látke sedačky. 

b) Vložte slučky na konci ramenných popruhov cez trojuholník v chrbtovej opierke (7). 
c) Pretiahnite ramenné popruhy cez otvory v látke sedačky (8). 

 – otvorte tlačidlá, ktoré sú na ľavej a pravej strane od sedačky v spodnej časti z 
textílie. 

 – Cez pásové pohyblivého tlačidlo na sedadle vytiahnite poťah. 
 – stiahnite tkaniny z hlavných trubiek sedadla.
 – opačným postupom znovu nasadíte bezpečnostné pásy a poťah. uistite sa, že sa 

rúrky sedačky zasunú späť do vreciek vnútorného poťahu.

a) Pripevnite adaptér striešky na vnútornú stranu trubiek rámu kočíka.
b) Pre odobratie striešky vykonajte opačný postup. 
c) d)  e) Roztiahnite striešku a umiestnite zadný klopu strieka za sedačku. 
f) Ležanie vo vodorovnej polohe: Položte zadnej klopu cez chrbtovú opierku sedačky 

a pripevnite ju zdola dvoma suchými zipsami. 
g) h)  i), strieška je nastaviteľná do rôznych polôh. strieška má výškovo nastaviteľnú a 

dopredu otočnou funkciu. Pre otočenie rozopnite zips umiestnený navrchu striešky.

Pre kompletné zakrytie je strieška celozápadková. K dosiahnutiu požadovanej polohy 
jednoducho zatiahnite za prednú stranu striešky. Nastaviť výšku je možné jednoducho 
pomocou posúvania striešky hore a dole po rámu kočíka. Celá strieška môže byť tiež 
naklonená dopredu. Pre maximálne krytie odopnite dodatočný panel, umiestnený na 
vrchnej strane striešky a zatiahnite dopredu.
j) Chlopňa striešky, na zadnej strane kočíku, môže byť zrolovaná a zaistená pomocou 

suchého zipsu.

15. PRIPOJENIE STRIEŠKY

 – odstráňte striešku a) uvoľnite tlačidlá, ktoré pripevňujú poťah sedačky so zadným 
rámom. 

a) uvoľnite tlačidlá, ktoré pripevňujú poťah sedačky so zadným rámom
b) Na ľavej a pravej hornej strane vyháknite bočné panely z adaptéra. 
c) Na ľavej a pravej strane pod sedačkou otvorte adaptér. 
d) smerom dopredu vyberte celú spodnú sedačku. 
e) Pre pripojenie spodnej sedačky opakujte predošlú akciu opačne. uistite sa, že nie 

je kočík úplne rozložený.

16. VYbRATIE cELÉ sEdAČKY

6. NAsTAVENIE sYsTÉmu bEzPEČNOsTNÝch PÁsOV PRE NOVOROdENcA
 – uvoľnite slučky na konci ramenných pásu z trojuholníka pásového systému, 

nachádzajúceho sa pod poťahy, v spodnej časti chrbtovej opierky. 
 – Zo chrbtovej opierky úplne vytiahnite ramenné pásy. 
 – Pretiahnite ramenné pásy cez dva spodné otvory. Pretiahnite ramenné pásy späť 

cez otvory v opierke chrbta a opäť zaistite do trojuholníka. 
 – Pre nastavenie dĺžky ramenných pásov pre novorodenca, pripojte vnútorné slučku 

ramenného pásu.

d) Pre uvoľnenie spony stlačte drážky na ľavej a pravej strane centrálnej spony pásov. 
e) Nastavte dĺžku pásu v rozkroku príslušným jazdcom nachádzajúcim sa pod 

poťahom.

e) Brzdy je možné použiť aj u zloženého kočárku.se zablokovanými brzdami dá kočík 
oprieť o stenu bez možnosti neočakávaného zosunutiu kočíka.


