
Dětské odstrkovalo
návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku.
Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Varování:
Pouze pro děti starší 3 let
Maximální váha dítěte: 30 kg
Před každou jízdou zkontrolujte a utáhněte všechny šrouby.
Před každou jízdou se ujistěte, že všechny součásti správně fungují.
Je-li některá ze součástek poškozená nebo nefunkční, měla by být před použitím vyměněna.

Důležité varování:
Montáži kola musí být přítomna dospělá osoba. Před jízdou se ujistěte, že kolo je plně funkční. 
Před použitím si přečtěte tento návod. 

Bezpečnostní opatření 
Toto kolo není doporučeno pro osoby, které jsou mladší tří let a jejichž váha přesahuje 30 kg. Prosím, přečtěte 
si tento seznam bezpečnostních opatření a řiďte se jím. Zanedbání těchto opatření může vést ke zranění 
dítěte nebo k poruše kola. Poučte Vaše dítě o správném zacházení s kolem a dbejte, aby dodržovalo opatření 
uvedená níže. 

Varování: Nepoužívejte toto kolo na silnici!
A. Vybavte uživatele helmou.
B. Nejezděte v blízkosti dopravních prostředků.
C. Procvičujte brzdění v bezpečném prostředí. 
D. Nejezděte v blízkosti schodů, nakloněných ploch, kopců, silnic, úzkých průchodů a bazénů nebo jiných 

vodních ploch.
E. Nejezděte na kole v mokrém počasí. Mokrý povrch může způsobit potíže při brzdění.
F. Nejezděte v noci.
G. Nejezděte v blízkosti chodců.
H. Vyhněte se rizikům, která mohou omezit schopnost ovládat kolo. Výmoly, vyjeté koleje, nerovnosti, štěrk, 

obrubník apod. mohou mít vliv na  jízdu a mohou vyústit ve ztrátu kontroly nad kolem. 
I. Nesjíždějte z cesty a nejezděte po hrbolatém chodníku.
J. Držte se řidítek oběma rukama.

Varování: Brzděte pozvolna, vyhněte náhlému prudkému brzdění!
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Instrukce pro sestavení
Vyndejte kolo z krabice a zkontrolujte, jestli nějaká součástka není poškozená. Nastavte potřebnou výšku 
sedla, seřiďte a zajistěte dotažením šroubu řidítka. Překontrolujte funkci brzdy a dotažení všech šroubů na 
odstrkovadle

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, pro-
dukt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na 
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciál-
ních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 

likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při 
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrob-
ku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste 
výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, mazání, seřízení apod.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím 

apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodných nástrojů 

apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě 
nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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