Uživatelský manuál

Jogger

VAROVÁNÍ: DEJTE POZOR NA ZÁVAŽNÉ PORANĚNÍ PÁDEM NEBO VYKLOUZNUTÍM.
NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI SAMOTNÉ.
VŽDY MĚJTE DĚTI V DOHLEDNÉ VZDÁLENOSTI.
DŮLEŽITÉ: UCHOVÁVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ REFERENCE.
BEZPEČNOST DĚTÍ JE VAŠE ODPOVĚDNOST.
VŽDY POUŽÍVEJTE FIXACI SEDAČKY.
VŽDY KDYŽ ZASTAVÍTE MUSÍTE POUŽÍT PARKOVACÍ BRZDY.
TENTO KOČÁREK JE VHODNÝ PRO JEDNO DÍTĚ.
DŮLEŽITÉ
•

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A UCHOVÁVEJTE JEJICH PRO BUDOUCÍ REFERENCE.

•

BEZPEČNOST DĚTÍ MŮŽE BÝT OHROŽENÁ POKUD NEDODRŽÍTE TYTO POKYNY.

•

PŘI PARKOVÁNÍ KOČÁRKU POUŽIJTE BRZDU

VŠEOBECNÉ INFORMACE A BEZPEČNOST
•

Přední kolo musí být zaaretováno při běhání.

•

Pečlivě dodržujte všechny pokyny. Nesprávné použití způsobí poškození kočárku.

•

Tento produkt byl navržen tak, aby pojal maximální hmotnost 40 kg.

•

Děti by měly být vždy zafixovány popruhy a nikdy by neměly být ponechány bez dozoru.

•

DŮLEŽITÉ - Pro bezpečnost vašeho dítěte je důležité, aby byl postroj správně namontován a nastaven. Pokud nebude
správně nastaven, v souladu s pokyny, bude stabilita kočárku narušena.

•

Postroj a bezpečnostní pás nenahrazují řádný dozor dospělých.

•

Během nastavování by se dítě nemělo pohybovat.

•

DŮLEŽITÉ - NEBEZPEČÍ: Je důležité věnovat pozornost tomu, aby se děti při skládání nebo rozkládání držely mimo dosah
kočárku. Během těchto operací je možnost velkého úrazu sevřením.

•

V tomto kočárku ani na něm nepřenášejte další děti, zboží ani příslušenství, s výjimkou případů povolených v této
příručce. Mohou způsobit, že se kočárek stane nestabilním. Tato manipulace by mohla vést k rozbití kočárku.

•

Přetížení, nesprávné skládání a použití příslušenství, např. dětské sedačky, háčky na tašky, pokrývky deště, kočárky
apod., jiné než ty, které doporučil dodavatel, mohou tento kočár poškodit nebo rozbít.

•

Na škody způsobené použitím příslušenství nedodaného dodavatelem se nevztahují podmínky naší záruky.

•

Nikdy nenechávejte dítě v kočárku při stoupání nebo klesání po schodech nebo eskalátorech nebo při cestování v jiných
dopravních prostředcích.

•

Kočárek by se měl vždy snadno otevírat a skládat. Pokud to nejde, nepoužívejte sílu. Možná bude nutné tyto pokyny
znovu přečíst.

•

Opatrně vyjíždějte obrubníky a drsnou zem. Opakovaný náraz způsobí poškození kočárku.

•

Nikdy nedovolte dětem stát na opěrce nohou.

•

Nenechávejte kočárek vystavený teplu, tj. radiátorem nebo na přímém slunci.

Části

PŘEDNÍ KOLO
2

ZADNÍ KOLO

RÁM

BOUDIČKA

SEDAČKA

1. RÁM
Vybalte kočárek z krabice a odložte kola stranou.
Vytlačte nožní desku kočárku z rukojeti zatlačením
zakřivené příčky nahoru a ven.

Jakmile je rám kočárku zcela rozložen, uslyšíte
zvukové kliknutí.

Otočte kolečko do vzpřímené polohy.

Připněte spodní pásek kolem rámu k
zajištění sedadla.
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2. PŘEDNÍ KOLA
Chcete-li nainstalovat přední kolo, položte kočárek na jeho
zadní část, aby se rukojeť a zadní nápravy dotýkaly podlahy.
Zajistěte bezpečnostní zámek na obou stranách vidlice. Před
každým použitím zkontrolujte.
POZNÁMKA: Bezpečnostní zámek na obou stranách vidlice.

Tlačítko jemného nastavení přední brzdy.

A

Vložte přední kolo do hrotů vidlice.

B

Utáhněte je otočením páky kola a zajištěním druhé strany.

C

C

Zavřete páku kola a ujistěte se, že je v jedné rovině s trubkou
vidlice. Dbejte na to, abyste se neutáhli páku moc silně!

B
A

2A. PŘIPOJENÍ PŘEDNÍHO KOLA
In-line zamykací mechanismus je umístěn za vidlicí otáčení
předního kola.
Zatažením a otočením knoflíku zamknete a odemknete.
Obrázek ukazuje odemčené kolo.

Obrázek nyní zobrazuje kolečko zaaretované.
Pro odemknutí zatáhněte a otočte mechanismus.
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3. ZADNÍ KOLA
Při instalaci jemně zasuňte nápravu zadního kola do díry na
kole, až uslyšíte cvaknutí.

Pro vyjmutí jednoduše zatlačte tlačítko pružinové pojistky a
současně vytáhněte kolo.

3A. PARKOVACÍ BRZDA ZADNÍHO KOLA
Postup zabrzdění parkovací brzdy:
- Zatlačte na nožní lištu.

Odbrždění kočárku:
- Vytáhněte na nožní tyč.

4. BEZPEČNOSTNÍ FIXACE
Nastavení fixace:

B

A
B

Odepněte háčky.
Odstraňte podšívku (připevněno pomocí suchého zipu).

A
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Vytáhni popruhy z podšívky.

A

Pomocí poutek na opěradle sedadla nastavte ramenní
popruhy do požadované výšky.

B

Posunutím plastového vodítka nahoru a dolů upravte délku popruhu.
Po dokončení montáže znovu sestavte podšívku.

A

A

B

Připněte přezku na ramenní popruh k postroji na hrudi.

A

Chcete-li upravit délku středního popruhu, posuňte plastové
vodítko nahoru a dolů.

5. SKLÁPĚCÍ SEDAČKA
Jednoduše upravte délku sklopného popruhu na požadovaný
stupeň sklopení.

Odepněte přezku pro maximální sklopení.
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6. ODSTRANĚNÍ SEDAČKY
Pomocí šroubováku s křížovou hlavou odšroubujte sedačku z rámu.

Zrušte upevnění na obou stranách kočárku.
Odejměte popruh sedadla z rámu.

Odepněte suchý zip a připevněte D kroužek pod podnožkou.
POZNÁMKA: PŘED MYTÍM ODSTRAŇTE VŠECHNY PEVNÉ ČÁSTI
Kočárky jsou dodávány s předmontovaným sedadlem.
Pokyny k montáži / demontáži jsou uvedeny, pokud jsou některé
součásti před montáží odstraněny kvůli čištění nebo výměně, další
informace najdete na straně 12.

7. NÁKUPNÍ KOŠÍK
Zajistěte přední část koše opásáním kolem
spodní příčky pro nohy.
Detail přední části nákupního košíku.

Omotejte zadní popruhy kolem koše kolem rámu a protáhněte
;zpět D-kroužkem. Zajistěte popruh na suchý zip.
POZNÁMKA: Smyčky D-kroužků jsou v zadní části koše.
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8. BOUDIČKA

Připevněte boudičku k části horního rámu, která není
pokryta látkou. Malé otvory v trubkách rámu slouží k
instalaci boudičky. Ujistěte se, že mezi sponou a rámem
nejsou žádné překážky (textilie nebo brzdové čáry). Na
mechanismu boudičky je malá plastová sponka, která
zapadá do otvoru v rámu.

Zavěste drát na zadní stranu mechanismu boudičky a poté
páku zavřete zatlačením do rámu.
NEPOUŽÍVEJTE SÍLUI! Překontrolujte překážky a ujistěte se, že
je vsuvka vložena do rámu.

9. NASTAVENÍ MADLA
Odblokujte páku na obou stranách rukojeti.
Upravte výšku. Pak zamkněte.
Upravte výšku rukojeti a poté ji znovu zajistěte.
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10. SKLÁDÁNÍ
Stiskněte mechanismus umístěný pod rukojetí.
(Mechanismus umístěný na obou stranách)

Sklopte kočárek k sobě.

Zajistěte kočárek ve složené poloze pomocí sklopného
popruhu.

11. BEZPEČNOSTNÍ POPRUH
Ujistěte se, že bezpečnostní pásek je správně upevněn
kolem zápěstí, kdykoli je vaše dítě v kočárku.
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12. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: OPĚRKA HLAVY
Použijte popruh dodávaný s volitelnou opěrkou hlavy k jeho
připevnění.

Protáhněte popruhy otvoru v sedačce.

Připněte popruhy k sobě na zadní straně a pevně je utáhněte.
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ÚDRŽBA A OPRAVA
Tento kočárek vyžaduje pravidelnou údržbu uživatelem. Pravidelně kontrolujte těsnost a bezpečnost všech nýtů a připojovacích zařízení. Zkontrolujte všechny brzdy, kola a pneumatiky a v případě potřeby je vyměňte nebo opravte. Zkontrolujte
správnou funkci všech bezpečnostních zařízení, zejména primární a sekundární zámky. Měly by se volně pohybovat. Nikdy
nepoužívejte produkt, který je rozbitý.
•

Doporučujeme dělat údržbu každých 12 měsíců.

•

Pokud jsou kola vrzající, promažte je mírně teflonovým nebo silikonovým nátěrem. NEPOUŽÍVEJTE produkty na bázi
oleje nebo mastnoty, protože by to přitahovalo nečistoty, které znemožní pohyb.

•

Používejte pouze náhradní díly od dodavatele.

ČIŠTĚNÍ
•

Rám očistěte navlhčeným hadříkem a jemným čisticím prostředkem a důkladně osušte.

•

Pokud byly části podvozku kočárku vystaveny slané vodě, doporučujeme je co nejdříve opláchnout čerstvou
(tekoucí) vodou.

•

Přístřešek možná jemně houbou navlhčil hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Potah sedadla, polštář hlavy,
boční polštářky a polštářky postroje mohou být umyté v pračce na 30 stupňů.

•

Před opětovným použitím řádně osušte.

•

Produkt neukládejte ani neskladujte za mokra a nikdy jej neukládejte ve vlhkém prostředí. Mohlo by dojít k tvorbě
plísní.

Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny designu jakéhokoli ze svých produktů v rámci svého programu neustálého
zlepšování designu.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
Kontaktujte přímo svého prodejce - Petr Junek REHABIFLEXX.
•
Autorizovaným dodavatelem kočárku JOGGER je společnost:
Petr Junek - REHABIFLEXX, IČ: 76163695
•
Telefon: +420 773 033 101.
•
E-mail: použijte formulář na www.rehabiflexx.com.
•
Zdravotní Kočárek EIO je zdravotnický prostředek třída I nesterilní, pro zdravotně postižené osoby s poruchou
mobility.

OZNÁMENÍ
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána ve vyhledávacím
systému nebo přeložena do jiného jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmikoliv prostředky bez
souhlasu dodavatele.
Na produkty od dodavatele používejte pouze příslušenství a díly dodané dodavatelem. Speciální díly nejsou zaměnitelné s
produkty jiných výrobců. Opotřebované díly okamžitě vyměňte kvůli bezpečnosti.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Naleznete na webových stránkách: www.rehabiflexx.com.
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Tento NÁVOD K OBSLUZE byl vydán 1. 6. 2019.
Dodavatel si vyhrazuje právo změn z důvodů
technického vývoje produktu a příslušenství.

© 2009 Bergeron By Design
Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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