
INSTRUCTIONS

SK Magic FoldTM

Návod na použitie
Pred montážou a používaním tohto výrobku
si starostlivo prečítajte celý návod.



Blahoželáme ku kúpe vášho

detského kočíka Leclerc Magic Fold™. Jednoduchšie to už nejde.

V spoločnosti leclerc sa zameriavame na inovatívne výrobky a 
dizajn, ktoré sa vyznačujú jedinečným komfortom a sú extrémne 
používateľsky prívetivé, pohodlné a majú nízku hmotnosť. Detské 
kočíky Magic Fold™ vyjadrujú životný štýl a ponúkajú skvelý 
komfort pre rodiča/-ov a dieťa. Prémiová kvalita za dostupné ceny.
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DIELY

Jednoručný
systém skladania

Sieťované okienko
na prúdenie
vzduchu

Rukoväť na hranieChild 
Opierka na ruky 

dieťaťa

Bezpečnostný 
postroj

Košík

Ramenný popruh
cestovná taška

Nárazníková tyč
vo výbave Leclerc
Magic Fold™ plus

Kočík Kolieska Držiak na pohár
vo výbave Leclerc
Magic Fold™ plus

Pršiplášť
vo výbave Leclerc
Magic Fold™ plus
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UPOZORNENIE!

 UPOZORNENIE! 
Pred montážou a používaním kočíka
si starostlivo prečítajte celý návod a uschovajte
si ho na budúce použitie.

1.  Pred použitím sa uistite, že sú zaistené všetky zaisťovacie zariadenia.

2.  Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.

3.  Pri skladaní, rozkladaní alebo nastavovaní kočíka chráňte svoje dieťa pred 
 všetkými pohybujúcimi sa časťami.

4.  Kým je dieťa v kočíku, nikdy ho nedvíhajte ani nepoužívajte eskalátory či schody.

5.  Kočík nikdy nepoužívajte na nebezpečných miestach, ako je hrboľatý povrch.

6.  Nikdy nedovoľte dieťaťu, aby na kočíku stálo alebo naň vyliezalo.

7.  Maximálna nosnosť kočíka je 22 kg.

8.  Maximálna nosnosť košíka je 3 kg.

9.  Plastové diely kočíka čistite navlhčenou utierkou, nepoužívajte brúsne 
 prostriedky či bielidlo.

10. Kočík nepoužívajte v prípade chýbajúcich či poškodených dielov, alebo ak 
 je kočík nestabilný.

11. Chráňte pred ohňom.

12. Iba pre Spojené kráľovstvo: v súlade s normou BS EN 1888
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PREVÁDZKA

Vyberte kočík z balenia.
Rozloženie kočíka

1. Ako je vidieť na obrázku, držte rukoväť hore a 
zdvihnutím zadnej časti kočík otvorte. 

2. Počúvajte zvuk „cvaknutia“, ktorý znamená, že 
rám je otvorený správne.

 POZOR:
Pri rozkladaní nedovoľte deťom, aby boli
v blízkosti kočíka!

 POZOR:
Pred použitím sa uistite sa, že rám je 
zaistený na mieste!

 UPOZORNENIE!
Pri rozkladaní kočíka treba dávať pozor,
aby sa zabránilo zachyteniu prstov.

Inštalácia a odstránenie predného kolesa
Inštalácia: Vložte predné koleso do držiaka predného
kolesa tak, aby zaznel zvuk „cvaknutia“, ktorý znamená,
že držiak je na mieste.

Inštalácia a odstránenie prednej tyče
Inštalácia: Vložte prednú tyč do vnútra rámu podľa smeru šípky, až 
zaznie zvuk „cvaknutia“, čo znamená, že tyč je na mieste.

 UPOZORNENIE! 
Nikdy nedržte prednú tyč, aby ste zdvihli kočík,
keď je dieťa v sedadle.

Odstránenie: Súčasne stlačte dve tlačidlá na oboch stranách rámu,
a potom zdvihnite podľa smeru šípky.

Koleso odstránite tak, že stlačíte červené tlačidlo a koleso 
vytiahnete.

1. 2.
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180˚

PREVÁDZKA

Nastavenie opierky nôh
Ako je vidieť na obrázku: Potiahnite 
nastavovacie zariadenie pod opierkou nôh na 
prispôsobenie uhla opierky nôh nahor a nadol.

Otáčateľná predná tyč
Odstráňte jednu stranu prednej tyče 
a otočte podľa potreby.

 UPOZORNENIE! 
V prípade dieťaťa vo veku 0 – 6 mesiacov 
používajte vždy najnižšiu polohu zadného 
operadla (najrovnejšia poloha).

 UPOZORNENIE!
Zadné operadlo nenastavujte, keď je dieťa v 
kočíku.

Nastavenie zadného operadla
Potiahnite nastavovaciu páku zadného operadla 
nahor. Kočík sa prenastaví z polohy ležania (obrázok 
2) do polohy sedenia (obrázok 1).
Ak chcete vrátiť späť do polohy ležania, potiahnite 
páku nadol.

1. 2.
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PREVÁDZKA

Používanie cestovnej tašky
Odstráňte prednú tyč a kočík úplne zložte. 
Následne vložte kočík a prednú tyč do 
cestovnej tašky.

Inštalácia držiaka na pohár
Zarovnajte otvor na zadnej strane držiaka na 
pohár ku kolíku na ráme, ako je vyobrazené 
na pravom obrázku, vkladajte zvislo nadol, až 
zaznie zvuk „cvaknutia“.

 UPOZORNENIE!
Šnúra na taške môže byť nebezpečná. 
Na zabránenie nebezpečenstvu udusenia 
uchovávajte túto tašku mimo dosahu 
bábätiek a detí.

 UPOZORNENIE!
NEDÁVAJTE do pohára horúcu tekutinu!
Max. hmotnosť: 0,3 kg

Používanie slnečnej clony 
Clona má na hornej strane malé okienko,
cez ktoré možno sledovať dieťa alebo zväčšiť prúdenie
vzduchu do sedadla.
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BEZPEČNOSŤ

BRZDY

 UPOZORNENIE!
Keď sa kočík nepoužíva, vždy zaistite brzdy do polohy P na zabránenie 
odsúvaniu kočíka. NIKDY nenechávajte kočík bez dozoru na kopci 
alebo svahu, pretože z neho môže skĺznuť dole.

Na zaistenie bŕzd tlačte na brzdové páky umiestnené na zadnej 
náprave. Na zaistenie brzdy môže byť potrebný pohyb kočíka smerom 
dopredu alebo dozadu.

ZAISTENIE DIEŤAŤA

 UPOZORNENIE!
Nikdy nedovoľte dieťaťu sadať si na zadné operadlo, aby ste 
zabránili vážnemu poraneniu spôsobenému preklopením kočíka 
dozadu. Uistite sa, že dieťa je usadené iba na sedadle.

 UPOZORNENIE!
Vždy používajte bezpečnostný postroj, aby sa zabránilo vážnemu 
poraneniu spôsobenému pádom alebo vykĺznutím.

NEBEZPEČENSTVO UŠKRTENIA
Voľné popruhy môžu spôsobiť uškrtenie. Nikdy nenechávajte dieťa
v sedadle, keď sú popruhy voľné alebo odmontované.

V súlade s normou EN1888-2018

P
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BEZPEČNOSŤ

Nastavenie bezpečnostného pása 

• Na prispôsobenie výšky odopnite ramenný 
popruh od spony v rozkroku. 
Prevlečte ramenný popruh cez roztiahnuté 
otvory postroja. Prevlečte ramenný popruh cez 
príslušný otvor a opäť zapojte sponu ramenného 
popruhu. 
 

• Opatrne položte dieťa do sedadla kočíka a 
preložte bezpečnostný postroj okolo drieku 
dieťaťa a cez ramená. Umiestnite popruh 
rozkroku medzi nohy dieťaťa. Vložte samčí 
koniec každého ramenného/driekového pása do 
spony na popruhu rozkroku. 
 
 
  

• Na uvoľnenie postroja stlačte tlačidlo na 
stredovej spone. Spony sa uvoľnia. 
 
 
 
 
 

• Ak chcete skrátiť popruhy, ťahajte ich v opačnom 
smere šípky.

 POZOR: 
Bezpečnostný pás sa musí používať vždy,
keď je dieťa v kočíku.



11

Nastavenie ramenného pása 

• Ramenné pásy majú 3 výškové polohy pre 
deti s rôznymi výškami. 

• Uvoľnite hranatú sponu na zadnej strane 
operadla sedadla a na popruhu. Otočte 
sponu o 90 stupňov voči otvoru, aby ste 
ju prevliekli cez otvor, a potom popruh 
vytiahnite von. 
 
 

• Vložte hranatú sponu do správneho otvoru 
pre požadovanú polohu. 
 
 
 
 
 

• Otočením spony o 90 stupňov ju upevnite na 
mieste. 
 
 
 
 

 POZOR: 
Pred použitím skúste potiahnuť ramenné pásy na
kontrolu, či sú hranaté spony riadne upevnené na
operadle sedadla.

BEZPEČNOSŤ

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Do it your way 
Nájdete nás na leclercbaby.com

ZÁRUKA
Zaregistrujte svoj nákup a prečítajte si záručné podmienky 
na našej webovej stránke www.leclercbaby.com, kde nájdete 
ďalšie podrobnosti.

SERVIS
Informácie o výrobku nájdete na našej webovej stránke 
alebo kontaktujte náš zákaznícky servis na 
support@leclercbaby.com.

ZLOŽENIE

Ako zložiť kočík 
 
• Ako je vidieť na obrázku, posuňte 

palcovú spúšť doľava a mierne 
stláčajte stredové tlačidlo pri dvíhaní 
kočíka, a potom pusťte. Kočík 
automaticky uvoľní rukoväť nadol. 
 

• Kočík sa sám zloží a úplne zatvorí.

leclercbaby 
 
facebook.com/leclercbaby

leclercbaby

LSC Europe B.V.
Westplein 55, 3016BM Rotterdam
The Netherlands





LSC Europe B.V. 
Westplein 55, 3016BM Rotterdam, The Netherlands
Phone: +31(0)10-3027086 - support@leclercbaby.com

IG  @leclercbaby   |   FB  facebook.com/leclercbaby


