
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V043B Kočárek pro panenky hole, růžový 

Popis:

Růžový kočárek je stylovým doplňkem pro procházky s oblíbenou panenkou vašeho batole.

Krásný kočárek připravený na jakýkoli výlet! Kočárek je vybaven pásy zajišťujícími panenku 
proti vypadnutí , stejně jako sklopnou stříškou, která chrání dítě nebo medvídka před deštěm a
intenzivním sluncem. Rám vozíku je vyroben z kovu - odolný vůči poškození a nepředvídaným 
střetům s překážkami. Navzdory tomu je hračka lehká , takže manévrování pro dítě není 
problém. 

Sedadlo lze v případě potřeby sejmout a umýt (ruční mytí).

Kromě toho je kočárek vybaven košem pod sedadlem, ve kterém vaše dítě může mít potřebné 
příslušenství své panenky.

Kočárek se snadno skládá. Plastová kolečka váží málo a nepoškrábají podlahu.

   TECHNICKÁ DATA:  

Materiály: kov, plast, polyester

Hmotnost: 460 g

Rozměry balení: 49cm x 25cm x 10,5cm

Rozměry vozíku: 53cm x 45cm x 25cm

Průměr kola: 7 cm

Hračka určená pro děti starší 4 let

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 
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Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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