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Návod na použitie 
 

Pred montážou a používaním tohto 
výrobku si starostlivo prečítajte celý 
návod. 
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UPOZORNENIE! 
DÔLEŽITÉ: Pred používaním si starostlivo prečítajte návod a uschovajte si ho na budúce použitie. 
UPOZORNENIE: Tento výrobok je vhodný iba pre dieťa, ktoré sa nemôže posadiť bez pomoci. 
UPOZORNENIE: Používajte iba na pevnom, vodorovnom rovnom a suchom povrchu. 
UPOZORNENIE: Nedovoľte iným deťom hrať sa bez dozoru v blízkosti výrobku. 
UPOZORNENIE: Nepoužívajte, ak je akákoľvek časť prasknutá, roztrhaná alebo chýba. 
Využívajte iba diely od dodávateľa náhradných dielov alebo diely schválené výrobcom. 
Nepoužívajte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, otvoreného ohňa alebo nebezpečných predmetov, 
ktoré sú v dosahu dieťaťa. 
Nepridávajte akékoľvek matrace neschválené výrobcom. 
Pred prenášaním a zdvíhaním sa uistite, že rukoväť je v správnej polohe používania. 
Mohlo by byť nebezpečné nechávať dieťa bez dozoru. 
Montáž a prípravu výrobku musia vykonávať dospelé osoby. 
Pred používaním sa uistite, že všetky pripojovacie mechanizmy sú pripojené správne. 
Nevkladajte do mechanizmov prsty. 
Mohlo by byť nebezpečné používať príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom. 
Tento výrobok je určený pre deti od narodenia až do hmotnosti 9 kg.  
Pri nastavovaní mechanizmov (rukoväti, zadného operadla) postupujte opatrne, keď je 

prítomné dieťa. Pravidelne kontrolujte rukoväť (alebo rukoväte) a spodok kočíka, aby ste sa 

uistili, že kočík nevykazuje žiadne známky rozbitia alebo poškodenia. 

 
Návod na použitie 
1. OTVORENIE PRENOSNÉHO KOŠÍKA: Otočte rukoväť prenosného košíka nahor.  
2. Na otvorenie a zamknutie základne v otvorenej polohe posúvajte posúvače od stredu 

základne smerom ku dvom koncom (obr. a), až zacvaknú na mieste (obr. b). 
3. VEKO: Na otváracom zipse umožňuje sieťovinová vložka rodičovi sledovať dieťa (obr. a). 
4. KRYT: Umiestnite kryt cez prenosný košík; zapnite zips okolo. 
5. RUKOVÄŤ: Rukoväť je zamknutá iba v zvislej polohe (obr. a). Ak chcete rukoväť znížiť, naraz 

stlačte dve bočné tlačidlá a potlačte ju nadol (obr. b). Rukoväť je užitočná na prenášanie 

systému SPAZIO a jeho upevnenie ku kostre (obr. c).  
6. POLOHA NA HOJDANIE: Základňa prenosného košíka má tvar, ktorý vám umožňuje hojdať dieťa, 

keď je umiestnené na rovnom povrchu.  
7. POLOHA NA SPANIE: Ak chcete premeniť prenosný košík na nehojdaciu kolísku, rozoberte 4 

nohy umiestnené pod základňou.  
8. NASTAVENIE ZADNÉHO OPERADLA: Zadné operadlo možno nastaviť do 3 polôh. Jednoducho 

otvorte pod zadným operadlom.  
9. ZATVORENIE PRENOSNÉHO KOŠÍKA: Prenosný košík je možné zatvoriť na zmenšenie jeho objemu. 

Stlačte a potlačte držiaky posúvačov pod základňou prenosného košíka (obr. a) a naraz ich 

posúvajte smerom do stredu základne (obr. b).  
10. Súčasným stlačením dvoch bočných tlačidiel otočte rukoväť nadol. 
 
Systém Spazio 
11. Prenosný košík je možné pripevniť ku kočíku alebo kostre. 
Ak chcete košík pripevniť, umiestnite ho na kostru a oboma rukami tlačte dole, až zacvakne. 
Pred pripevnením a odopnutím prenosného košíka vždy aktivujte brzdu na kostre. 
Uistite sa, že prenosný košík je správne pripevnený. 
Ak ho chcete uvoľniť, potiahnite páku von (šípka A) a košík zdvihnite. 
 
Vybratie vypchávky 
12. Ak chcete vybrať vypchávku prenosného košíka: 
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- Uvoľnite kryt a vyberte ho. 

- Vnútri prenosného košíka úplne otvorte zips (obr. a) a na vybratie vypchávky otvorte dva 

zipsy, ako je vidieť na obrázku b a c. 
 
Návod na čistenie vypchávky 
Na odstránenie prachu vykefujte látkové časti a ručne vyperte pri maximálnej teplote 30° bez 
žmýkania. 
Nepoužívajte chlórové bielidlo. 
Nežehlite. 
Nečistite nasucho. 
Neodstraňujte škvrny pomocou rozpúšťadiel a nesušte v sušičke. 
Na konci manuálu je uvedených päť symbolov. 
 
Čistenie výrobku 
Tento výrobok vyžaduje nenáročnú údržbu. 
Čistenie a údržbu môžu vykonávať iba dospelé osoby. 
Udržujte všetky pohyblivé časti čisté a podľa potreby ich namažte ľahkým olejom. 
Pravidelne čistite plastové časti vlhkou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani podobné látky. 
Na odstránenie prachu vykefujte látkové časti. 
Chráňte výrobok pred atmosférickými vplyvmi: vlhkosť, dážď alebo sneh. Dlhšie pôsobenie 

slnečného svetla môže pri mnohých materiáloch spôsobovať zmeny farieb. Výrobok 

uchovávajte v suchom prostredí. 
 
Príslušenstvo 
TAŠKA: Taška s podložkou na výmenu plienky dieťaťa. Pripevnite ku kostre.  
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