bugaboo bee
bugaboo cameleon
bugaboo gecko
bugaboo frog
vložka do sedačky

použití této příručky
Vložka do sedačky může být v okamžiku jednoduše
připevněna k vašemu Bugaboo kočárku.
Vydali jsme srozumitelnou příručku, abychom
tak zajistili, že vy i vaše dítě získáte z vaší vložky
do sedačky maximum.
Tato příručka je rozdělena do 2 sekcí. Ta první
obsahuje text, který vám vložku do sedačky
představí a poskytne vám přehled všeho, co
potřebujete vědět k tomu, abyste mohli vaši
vložku do sedačky začít používat. Ta druhá je
převážně obrazová a ukáže vám, jak sestavit
a používat vaši vložku do sedačky.
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v krabici
Věnujte chvilku kontrole obsahu vašich krabic.
Měli byste nalézt:

také obsahuje:
• tuto uživatelskou příručku

vložka do sedačky

Pokud něco chybí, kontaktujte prosím svého prodejce.

VAROVÁNÍ
Nepřečtení si a nedodržování všech varování může mít za následek
vážné poranění vašeho dítěte. Plastikové sáčky a jiné obalové
materiály, které mohou způsobit nebezpečí zadušení, uchovávejte
mimo dosah dětí. Co nejdříve je bezpečně zlikvidujte.

VAROVÁNÍ
Abyste udrželi měkký a pohodlný materiál stále pěkný, udržujte vložku
do sedačky mimo dosah suchých zipů a ostrých předmětů.
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obsah

dobrý den

úvod
3

v krabici
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obsah/dobrý den
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péče

6

pokyny k záruce

instrukce
bugaboo bee s hladkými koly
9

instalace vložky do sedačky na váš bugaboo bee

11 umístění vašeho miminka do vložky do sedačky

Děkujeme vám za to, že jste zvolili tuto
vložku do sedačky pro váš kočárek Bugaboo®.
Jako zákazník společnosti Bugaboo poznáte,
že kočárky Bugaboo jsou navrženy tak, aby vám
i vašemu dítěti poskytly zážitek, který je pohodlný,
bezpečný a zábavný. Tuto vložku do sedačky jsme
vyrobili, abychom polichotili vašemu kočárku
Bugaboo a s úmyslem dát vám ještě více svobody
při vašich toulkách. Doufáme, že si používání
vaší vložky do sedačky užijete.

bugaboo bee s hvězdicovými koly
12 instalace vložky do sedačky na váš bugaboo bee
14 umístění vašeho miminka do vložky do sedačky

bugaboo cameleon, bugaboo frog
nebo bugaboo gecko
15 	instalace vložky do sedačky na váš bugaboo
cameleon, bugaboo frog nebo bugaboo gecko
17 umístění vašeho miminka do vložky do sedačky
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popsaného v této uživatelské příručce. Naše nejaktuálnější uživatelské příručky si můžete vyžádat na www.bugaboo.com nebo v našich
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o které bylo požádáno a obchodními značkami společnosti Bugaboo, které jsou v procesu schvalování. Sportovní kočárky Bugaboo jsou
patentovány. Modely sportovních kočárků Bugaboo jsou chráněny.
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péče
Potah vložky do sedačky lze prát v pračce.
Perte jej opatrně a vždy si přečtěte štítek
s instrukcemi pro praní.
Při praní potahu pamatujte na následující:

•
•
•
•
•
•

maximální teplota je 30°C / 85°F (teplé praní)
nebělit
nesušit v sušičce
nežehlit
nečistit chemicky
perte samostatně
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záruka
Protože výrobce Bugaboo International BV,
který má hlavní sídlo své podnikatelské činnosti
v Amsterdamu (dále jen: “Bugaboo”) dodává
[Bugaboo vložky do sedačky] (dále jen:
“produkt”) se zárukou, podléhá tato záruka
následujícím podmínkám:
1.	Záruční doba činí 24 měsíců od data zakoupení
výrobku. Záruční doba se nikdy neprodlužuje,
i když byl výrobek opravován.
2.	Tato záruka platí po celém světě s výjimkou
Spojených států amerických a Kanady.
3.	Záruka poskytuje právo na opravu, ne na
výměnu nebo nevrácení výrobku.
4.	Společnost Bugaboo nese výlohy a riziko
dopravy od a k prodejci (dále: „prodejce”),
u kterého jste výrobek zakoupili, pod
podmínkou, že oprava je součástí záruky.
5.	Záruku můžete uplatnit pouze v případě,
že společnosti Bugaboo poskytnete spolu
s vadným výrobkem následující dokumenty:
- kopii pokladní stvrzenky s datem, a
- jasný popis stížnosti.

Záruka nebude poskytnuta za těchto okolností:
-	Pokud jste provedli nebo nechali provést úpravy
či opravy bez písemného povolení od společnosti
Bugaboo nebo prodejce.
-	Vady vznikly zanedbáním či nehodou a/nebo
jiným používáním či údržbou, než jsou uvedeny
v příručce pro uživatele.
-	Pokud bylo poškozeno nebo odstraněno
sériové číslo.
- Poškození výrobku vzniklo běžným opotřebením.
Důležité
Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 24
měsíců od data zakoupení. V případě, že objevíte
vadu, kontaktujte nejprve svého prodejce.
Pokud prodejce není schopen vadu opravit,
kontaktujte společnost Bugaboo. Uživatelskou
příručku a pokladní stvrzenku uschovejte na
bezpečném místě.

6.	Záruka není přenosná a může být uplatněna
pouze prvním majitelem.
7.	Záruka neovlivňuje žádné z vašich zákonných
práv, například právo činit prodejce
zodpovědným za vady.
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cs začínáme
Tato sekce vám ukáže, jak v okamžiku
jednoduše upevnit vložku do sedačky
vašeho kočárku Bugaboo.
V celém rozsahu této uživatelské příručky uvidíte
šipky jako je tato , které ukazují požadovaný
, musíte
směr pohybu. Tam, kdeuvidíte toto
pečlivě poslouchat a slyšet ‘cvaknutí’. Uvidíteznamená to, že ještě není
li tentosymbol
všehotovo a krok pokračuje přesstránku.
Otočte stránku a můžeme začít. Budete
potřebovat zvolit, který kočárek Bugaboo
máte a potom nalistujte uvedenou stranu.
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instalace vložky do sedačky vašeho bugaboo bee
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umístění vašeho dítěte do vložky do sedačky
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VAROVÁNÍ


Zabraňte vážnému zranění pádem nebo sklouznutím. Používáte-li vložku do sedačky
Bugaboo, používejte vždy také popruhy.
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umístění vašeho dítěte do vložky do sedačky
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VAROVÁNÍ
Zabraňte vážnému zranění pádem
nebo sklouznutím. Používáte-li vložku
do sedačky Bugaboo, používejte vždy
také popruhy.
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1
instalace vložky do sedačky vašeho…
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umístění vašeho dítěte do vložky do sedačky
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VAROVÁNÍ
Zabraňte vážnému zranění pádem
nebo sklouznutím. Používáte-li vložku
do sedačky Bugaboo, používejte vždy
také popruhy.
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a na závěr…
Výrobky Bugaboo se snažíme neustále vylepšovat,
proto nás zajímá váš názor na věci jako je design,
snadné použití, materiály a uživatelské příručky.
Napište nám na následující adresy:
europe, asia and australia
bugaboo international bv
po box 1299
1000 bg amsterdam
the netherlands
bugaboo americas
bugaboo north america inc
po box 2051
manhattan beach, ca 90267-2051
usa
www.bugaboo.com
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bugaboo europe & asia
bugaboo international bv
po box 1299
1000 bg amsterdam
the netherlands
bugaboo americas
bugaboo north america inc
po box 2051
manhattan beach, ca 90267-2051
usa
www.bugaboo.com
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