
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
KOČÁREK SGO



NOTICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KE KOČÁRKU

- Před použitím si přečtěte pokyny k užívání v uživatelské příručce a uchovejte pro budoucí užití.

- Pokud nedodržíte pokyny, může dojít k ohrožení bezpečnosti Vašeho dítěte.

- Mějte vždy dítě na dohled a nevzdalujte se pokud je dítě v kočárku.

- Bezpečnostní pásy musí být používány.

- Ujistěte se, že je kočárek řádně zabržděn, je-li v klidové poloze.

- Nepřetěžujte kočárek.

- Před použitím tohoto produktu se ujistěte, že je správně sestaven a nechybí bezpečnostní prvky.

- Ujistěte se zda-li máte správně nastaveny bezpečnostní pásy.

- Při skládání či rozkládání udržujte mimo dosah dětí.

- Nenechávejte si dítě hrát s tímto produktem.

- Brzdu vždy používejte při pokládání dítěte či vyjmutí dítěte z kočárku.

- Madlo před dítě používejte vždy.

VAROVÁNÍ
- Produkt používejte pro dítě 0-36 měsíců, jízdu v sedě od 6-36 měsíců. Dítě starší 3 roky 
  
  nebo o vyšší váze než 15 kg by nemělo kočárek užívat.

- Maximální zatížení košíku jsou 2 kg, maximální zatížení střešní kapsy je 1 kg.

- Používání příslušenství, které není dodáno výrobcem je zakázáno.

- Zavěšování těžkých předmětů na rukojeť může způsobit narušení stability kočárku.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KE KOČÁRKU

- Tento produkt není určen pro běhání a bruslení.

- Při skládání se ujistěte, že místo ukládání kočárku nepředstavuje riziko zranění dítěte.

- Nenechávejte dítě sedět a složte kočárek, když jdete eskalátorem či schodech.

-Vyvarujte se styku kočárku s otevřeným ohněm, ohřívačů nebo jiných silných zdrojů tepla.

- K dosažení dlouhé životnosti výrobku doporučujeme pravidelnou údržbu a čištění 

  pohyblivých částí.

- certifikováno dle EN 1888 Standard.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Používejte výhradně netoxické a nekorozivní čističe k čištění vašeho kočárku babysing.

- Mýdlovou vodou omyjte rám kočárku mokrou útěrkou. Nepožívejte prášky či roztoky.

- Textilní části kočárku jsou pratelné v pračce do max teploty 30°C. Nepoužívejte silných 

  pracích  a bělících prostředků.

- Zajistěte proudění vzduchu kolem kočárku a nenechávejte na něm žádné předměty.

- Při dešti používejte pláštěnku. Kočárek nechejte osušit a poté jej složte a uložte.













CERTIFIKÁT ZÁRUKY KVALITY

Obsah záručního listu o bezplatných servisních službách po koupi dodržujte pokyny, 

pokud máte nějaký problém, obraťte se na prodejní oddělení nebo obchod.

KLAUZULE O ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Pokud se stane něco špatného s produktem do 2 let, oprava zdarma

během záruční doby se záruka nevztahuje na následující problémy

a) barva přirozeného stárnutí plastů

b) zneužití uživatele a jeho instalace špatnými způsoby, které způsobí poškození výrobku.

c) kvůli nesprávné údržbě, působení teploty, vody, tlaku, způsobující poškození.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KE KOČÁRKU


