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UPOZORNĚNÍ:
Příslušenství, která nejsou schválena výrobcem, se 
nesmějí používat. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. 
Odstraňte plastový obal, v němž byl kočárek zabalen, z 
dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení. Kočárek je určen pro 
převoz jednoho dítěte ve věku od 6 měsíců do hmotnosti 15 
kg. Vždy používejte zádržný systém. Při nepříznivém 
počasí /déšť, sníh/ vždy používejte originální pláštěnku 
Babypoint. Není-li kočárek v pohybu, vždy jej zabrzděte. 
Neponechávejte kočárek odstavený ve svahu. Na rukojeť 
kočárku zavěšujte pouze tašky k tomu určené do maximální 
hmotnosti 1 kg. Pamatujte, že jakékoliv břemeno zavěšené 
na rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku. Do košíku vkládejte 
pouze drobné, lehké předměty s maximální hmotností 2 kg. 
Do kapsy na boudičce nevkládejte předměty těžší než 0,2 
kg.  Kočárek není hračka pro Vaše dítě, a proto by veškerou 
manipulaci s ním měla provádět pouze dospělá osoba. 
Nejezděte s kočárkem po schodech, eskalátorech a zvláštní 
pozornost dávejte ve výtahu. Kočárek není vhodný pro jízdu 
na nezpevněných komunikacích, v terénu či kamenné 
dlažbě. Při jízdě s kočárkem neběhejte ani nejezděte na 
kolečkových bruslích. Při opravách užívejte pouze originální 
výměnné části Babypoint. Nikdy kočárek nenechávejte v 
blízkosti tepelných zdrojů. Před použitím kočárku se vždy 
ujistěte, že je kočárek správně rozložen a všechna 
zajišťovací a připevňovací zařízení jsou správně zapojená a 
funkční. 

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE 
PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: 

ČTĚTE POZORNĚ!



Kočárek nevystavujte nadměrně slunečnímu záření a 
nesušte jej na přímém slunci. Může dojít ke změně barvy 
potahové látky. Při skládání a rozkládání kočárku zajistěte, 
aby vaše dítě nebylo poblíž a nemohlo dojít k poranění.  
Kočárek vždy používejte pouze shodně s jeho určením. 
Vyhýbejte se jízdě v písku. Písek působí jako brusivo a 
poškodí středy kol. Kočárek splňuje normu ČSN EN 
1888:2012. Kočárek přenášejte pouze v nutných případech 
uchopením za postranní trubky konstrukce kočárku.  
Kočárek nikdy nepřenášejte za madlo nebo rukojeť. 
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Rozkládání kočárku

Po vyjmutí z krabice odstraňte
z kočárku všechny ochranné
kryty. Odjistěte plastovou
pojistku proti samovolnému
rozložení kočárku /obrázek 1/.

Rozložte kočárek a nohou
zajistěte rozpěru /obrázek 2/.
Ujistěte se, že je kočárek
správně rozložen a pojistky
správně zajištěny.
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Skládání kočárku

Nejprve z kočárku zcela sejměte
madélko. Složte boudu. Odjistěte
pojistku proti rozložení 3 (ve směru
šipky) a současně zdvihněte rozpěru
4 a složte kočárek. Zajistěte plastovou
pojistku proti samovolnému rozložení.
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Madélko

Madélko nasaďte na kočárek
a po obou stranách konstrukce
zajistěte plastové úchyty.

UPOZORNĚNÍ:
Kočárek nikdy nepřenášejte
za madélko!

Sešlápnutím brzdy směrem
dolů kočárek zabrzdíte.
Zdvihnutím brzdy směrem
vzhůru kočárek odbrzdíte.

Brzda



Aretace předních kol

Posunutím pojistky směrem dolů kola
zaaretujete. Posunutím pojistky směrem
nahoru kola odblokujete.
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UPOZORNĚNÍ:
Při potřebě s kočárkem couvnout musí být vždy přední 
kola v pozici otočné!!! Při nedodržení této zásady může
dojít k poškození, které nelze považovat za reklamační
závadu.

Odjistěte přezku na zadní straně
zádové opěrky a opěrku sklopte.
Pro zdvihnutí zádové opěrky přezku 
zapněte. Zádová opěrka má dvě
polohy.

Polohování zádové opěrky

Bezpečnostní pásy
Pásy zapnete pomocí spony (1).
Délku pásů nastavíte pomocí 
přesky (2).

Upozornění: 
Pokud je dítě v kočárku musí
být vždy připoutáno správně
seřízenými bezpečnostními pásy.



Čistění a údržba:
Potahové látky lze v případě nutnosti čistit mýdlovou vodou, 
popřípadě ručně prát jemným pracím práškem při teplotě do 
30°C. Je vhodné čistit celou plochu, při čištění pouze malé 
části se mohou na potahu vytvořit skvrny. Mokré součástky 
vždy po použití osušte, zabráníte tak případné korozi 
kovových částí. Výrobek vždy ukládejte na suché místo.  
Pokud se některá z částí kočárku stane těžko ovladatelnou, 
ujistěte se, že příčinou není znečištění a potom jemně 
aplikujte malé množství vhodného přípravku (např. WD 40). 
Materiálové složení -  potah: 100% polyester 
výplň: polyuretan

Prací symboly:                           
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Dodavatel poskytuje záruční dobu 24 měsíců ode dne 
prodeje. Během této doby odstraní servisní opravna 
bezplatně všechny poruchy výrobku způsobené výrobní 
závadou či vadným materiálem tak, aby mohl být řádně 
používán. Nárok na záruční opravu se nevztahuje na vady 
způsobené vnějšími podmínkami, např. poruchy zaviněné 
nesprávným používáním, zacházením, neodbornými 
opravami či opotřebením. Záruční doba se v případě 
záruční opravy prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v 
servisní opravně. Prodávající je povinen zákazníkovi při 
prodeji výrobek řádně předvést a vyplnit záruční list. Záruční 
list a doklad o koupi je třeba ve vlastním zájmu uschovat pro 
případnou záruční opravu. Reklamaci je nezbytné uplatnit 
bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. 
Případné prodlení při pokračujícím užívání může zapříčinit 
prohloubení vady. Nezapomeňte prosím, že záruční doba a 
životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dána 
způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná 
jako záruční doba. Zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno 
veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Firma je 
oprávněna odmítnout převzetí zboží, které nebude splňovat 
zásady obecné hygieny k reklamačnímu řízení. 

Záruční podmínky:
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