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UPOZORNĚNÍ

UPOZORNENIE

Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy.
Jsme rádi, že jste si vybrali jeden z našich výrobků a
doufáme, že budete úplně spokojeni se službami, které
Vám náš výrobek poskytne.
Při montáži postupujte podle přiložených obrázků.
Věnujte náležitou pozornost všem instrukcím a
doporučení.

• Děti mohou tříkolku používat jen pod přímým dozorem dospělé osoby.
• Před použitím tříkolky si pečlivě a pozorně přečtěte
návod a uchovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
• Bezpečnost vašeho dítěte může být ohrožena, pokud
nebudete postupovat podle návodu.
• Montáž tříkolky může provádět pouze dospělá osoba.
• Tříkolka je konstruována pouze pro jedno dítě! Proto
ji používejte výhradně k tomu účelu, pro který byla vyrobena.
• Dítě v tříkolce se velmi rychle pohybuje. Proto ji
nepoužívejte v blízkosti schodů, svažitých terénu,
rušných nebo mokrých vozovkách.
• Při použití doma odstraňte nebo zabezpečte skleněné
výplně dveří, nízko visící zrcadla, obrazy a všechny další
předměty, které by mohly nárazem spadnout.
• Také rohy stolů jsou velmi nebezpečné. Nepoužívejte
v blízkosti otevřeného ohně, grilu či topení.
• Nedovolte dítěti jezdit na tříkolce bez řádného obutí.
• Jízda naboso se nedoporučuje.
• Pravidelně kontrolujte všechny součásti tříkolky zvláště
pedály, sedadlo a přední rukojeť.
• Na tříkolce neprovádějte žádné změny.
• Výrobcem neschválené doplňky nebo náhradní díly se
nesmí používat. Vadné díly vyměňte.
• Pro děti od 10 měsíců do hmotnosti max. 25 kg.
• Výrobce si ponechává právo na vylepšení výrobku po
technické i komerční stránce.
• Z dosahu dítěte odstraňte všechny igelitové obaly.
• Jakmile je rukojeť pro ovládání dospělou osobou z
tříkolky odstraněna, spojka na předním kole musí být
zapojena a musí fungovat tak, aby dítě pomocí pedálů
mohlo řídit a brzdit přední kolo.
• Nedovolte dítěti stát na sedačce nebo pedálech.
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Blahoželáme Vám k zakúpeniu kovové trojkolky našej
firmy. Sme radi, že ste si vybrali jeden z našich výrobkov
a dúfame, že budete úplne spokojný so službami, ktoré
Vám náš výrobok poskytne.
Pri montáži postupujte podľa priložených obrázkov.
Venujte náležitú pozornosť všetkým inštrukciám
a doporučeniam.

• Deti môžu trojkolku používať iba pod priamym dozorom dospelé osoby.
• Pred použitím kočíka si starostlivo a pozorne
prečítajte návod a uschovajte ho pre neskoršie nahliadnutie.
• Bezpečnosť vášho dieťaťa môže byť ohrozená, pokiaľ
nebudete postupovať podľa návodu.
• Montáž trojkolky môže vykonávať iba dospelá osoba.
• Trojkolka je konštruovaná len pre jedno dieťa! Preto
ju používajte výhradne k tomu účelu, pre ktorý bola
určená.
• Dieťa v trojkolke sa veľa rýchlo pohybuje. Preto ju
nepoužívajte v blízkosti schodov, zvažujúcim sa teréne,
rušných lebo na mokrých vozovkách.
• Pri použitie doma odstráňte lebo zabezpečte sklenenú výplň dverí, nízko visiaci zrkadlá, obrazy a všetky
ďalšie predmety, ktoré môžu nárazom spadnúť.
• Takisto rohy stolu sú veľa nebezpečný. Nepoužívajte v
blízkosti otvoreného ohňa, grilu či topenia!
• Nedovoľte dieťaťu jazdiť na trojkolke bez riadne
obuvi. Jazda boso sa neodporúča.
• Prevádzajte pravidelnú kontrolu všetkých súčasti
trojkolky najmä pedálov, sedadla a prednej rukoväti. Na
trojkolke neprevádzajte žiadne zmeny!
• Výrobcom neschválené doplnky, príslušenstvo alebo
náhradné diely sa nesmú používať. Chybné diely
vymeňte.
• Pre dieťaťa od 10 mesiacov do hmotnosti 25 kg.
Výrobca si podržiava právo na vylepšenie výrobku pre
technické nebo komerční dôvody.
• Z dosahu dieťaťa odstráňte všetky igelitové obaly.
• Akonáhle je rukoväť pre ovládanie dospelou osobou z
trojkolky odstránená, spojka na prednom kolese musia
byť zapojená a musia fungovať tak, že dieťa pomocou
pedálov môže riadiť a hamovať predné koleso.
• Nedovoľte dieťaťu stať na sedačke lebo pedáloch.

Čištění

Čistenie

Distributor

Distributér

SEZNAM SOUČÁSTÍ

ZOZNAM SÚČASTÍ

Čistěte pomocí hadříku nebo houby namočené ve vodě
s jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte abrazivní
čistící prostředky.

Baby Direkt s.r.o.
Masarykova 118, 664 42 Modřice
Tel: 547 422 742 – 44, Fax: 547 422 746
E-mail: prodej@babydirekt.cz
Tento výrobek je v souladu s bezpečnostní normou EN
ČSN

Čistite pomocou jemnej vlhkej utierky s jemným čistiacim
prostriedkom. Pri čistení nepoužívajte abrazívne čistiace
prostriedky.

Baby Direkt Slovakia s.r.o.
Kopčianska cesta 20, 852 01 Bratislava
Tel: 00421 263 815 121
E-mail: predaj@babydirekt.cz
Tento výrobok je v súlade s bezpečnostnou európskou
normou STN EN.
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Vysunutí a zasunutí spojky (obr.15)

• Když dospělá osoba používá ovládací rukojeť na
tlačení a řízení tříkolky, doporučujeme vypnout spojku
na předním kole.
• Za tím účelem vysuneme spojku ze záběru předního •
kola. Pedály nejsou funkční a malé děti nemusí šlapat.
• Při zasunuté spojce mohou starší děti šlapat do
pedálu a sami jezdit dopředu i dozadu.

Vysunutie a zasunutie spojky (obr.15)

• Keď dospelá osoba používa ovládaciu rukoväť na
tlačení a riadenie trojkolky, odporúčame vypnúť spojku
na prednom koliesku.
• Za tým účelom vysuňte spojku zo záberu predného
kolieska. Pedály nie sú funkčné a malý deti nemusia
šliapať.
• Pri zasunuté spojka môžu staršie deti šliapať na pedále
a sami jazdiť dopredu i nazad.
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Seznam součástí | Zoznam súčastí
Upozornění

Při objednávce náhradních součástí vždy uvádějte kód součástky.

Upozornenie

Č.

Kód

Č.

Kód

Pri objednávke náhradných súčasťí vždy uvádzajte kód súčiastky.

CZ

SK

11

ZÁRUČNÍ LIST

CZ

1. Prodávající poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.
2. Při vyskytnutí vad, se musíte obrátit na Vašeho prodejce, kde bylo zboží zakoupeno. V případě, že prodejce není schopen problém vyřešit, zašle zboží s popisem závady reklamace a záručním listem dovozci. Zakoupíteli výrobek v internetovém obchodě a je nutné jej reklamovat, kontaktujte se prosím nejdříve s prodejcem. Nikdy
nezasílejte bez předchozího souhlasu k reklamaci výrobek na adresu firmy Baby Direkt s.r.o.
3. Prodávající je povinen při prodeji vyplnit záruční list, datum a razítko prodejny. Je nepřípustné datovat a potvrdit tento záruční list později než je výrobek prodán.
4. Při reklamaci je nutné, aby spotřebitel předložil originál zcela vyplněného a potvrzeného záručního listu a
originál dokladu o zakoupení výrobku(paragon) s datem prodeje. O reklamaci vyhotoví prodávající protokol,
v němž bude uveden stručný popis závady ( popis za jakých okolností k vadě došlo nebo stručný popis vady
s požadavkem spotřebitele). Nárok na reklamaci lze uplatňovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek
zakoupen.
5. K reklamaci bude přijat pouze řádně vyčištěný a kompletní výrobek s návodem k použití a zabalen v
kartónovém balení.
6. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kdy spotřebitel uplatnil nárok na záruční opravu až do doby, kdy byl povinen výrobek po skončení opravy převzít, bez ohledu na datum převzetí kupujícím.
7. Nárok na záruku zaniká, jestliže spotřebitel nebo jiná osoba nepostupuje po zakoupení výrobku při montáži,
údržbě, čištění a užívání v souladu s návodem k použití, který je součástí těchto záručních podmínek. Spotřebitel
není oprávněn provádět na výrobku jakékoliv změny.
8. Záruka se dále nevztahuje na běžná opotřebení a škody způsobené nadměrným namáháním a přetěžováním.
9. Dále se reklamace nevztahuje na mechanická poškození při nesprávném užívání, zejména poškrabání, ohnutí,
ulomení konstrukce nebo plastových součástí, zkřížení konstrukce vlivem špatné manipulace či nárazem, prasklé
nebo zlomené klouby či části brzd, na vyblednutí barev látky potahu vzniklé praním neodpovídající pokynům,
nebo zesvětlení způsobené vystavováním přímému slunečnímu záření či vlhkosti. Taktéž nelze uplatňovat reklamaci na odření nebo roztržení látky potahu a opotřebení součástí běžným používáním jako ojetí koleček, brzdy,
pružiny apod. Reklamaci nelze uplatnit ani v případech kdy výrobek je poškozen vnějšími chemickými vlivy
(chemický posyp a následná koroze), při ztrátě nebo odcizení součástí výrobku. Tyto vady budou opraveny k tíži
spotřebitele, včetně nákladů na dopravu.
10. Záruka se nevztahuje na poškození, vydrolení, odtržení, odlepení, vyblednutí a jiné poškození loga výrobku,
etiket a jiných grafických motivů na výrobku. Při uznané reklamaci si výrobce a dovozce vyhrazují právo na
výměnu dle aktuální nabídky v době uplatnění reklamace.
11. Výrobce má všechna práva na vylepšení výrobku pro technické nebo komerční důvody.
12. Kupujícímu byl při zakoupení výrobek „ předveden nebo prodávajícím sestaven „ (co neodpovídá
skutečnosti přeškrtněte) a kupující byl při koupi věci seznámen s návodem k použití.
13. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních
předpisů.

Razítko a podpis
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Datum prodeje

ZÁRUČNÝ LIST

SK

1. Predávajúci poskytuje na výrobok záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi.
2. Pri vyskytnutie vád, sa musíte obrátiť na Vášho predajcu, kde bol tovar zakúpený. V prípade, že predajca
nie je schopný problém vyriešiť, zašle tovar s popisom závady reklamácie a záručným listom dovozci. Ak zakúpite
výrobok v internetovom obchode a je nutné ho reklamovať, kontaktujte sa prosím najprv s predajcom.
Nikdy neposielajte bez predchádzajúceho súhlasu k reklamácii výrobok na adresu firmy Baby Direkt
Slovakia s.r.o.
3. Predávajúci je povinný pri predaji vyplniť záručný list, dátum a pečiatka predajne. Je neprípustné datovať a
potvrdiť tento záručný list neskôr, než je výrobok predaný.
4. Pri reklamácii je potrebné, aby spotrebiteľ predložil originál úplne vyplneného a potvrdeného záručného
listu a originál dokladu o zakúpení výrobku (paragón) s dátumom predaja. O reklamácii vyhotoví predávajúci
protokol, v ktorom bude uvedený stručný popis závady (popis za akých okolností k vade došlo alebo stručný
opis chyby s požiadavkou spotrebiteľov). Nárok na reklamáciu môže uplatniť iba u predajca, u ktorého bol
výrobok zakúpený.
5. K reklamácii bude prijatý iba riadne vyčistený a kompletný výrobok s návodom na použitie a zabalený v
kartónovom balení.
6. Záručná lehota sa predlžuje o dobu, keď spotrebiteľ uplatnil nárok na záručnú opravu, až do doby, keď bol
povinný výrobok po skončení opravy prevziať, bez ohľadu na dátum prevzatia kupujúcim.
7. Nárok na záruku zaniká, keď spotrebiteľ alebo iná osoba nepostupuje po zakúpení výrobku pri montáži,
údržbe, čistení a používaní v súlade s návodom na použitie, ktorý je súčasťou týchto záručných podmienok.
Spotrebiteľ nie je oprávnený vykonávať na výrobku akékoľvek zmeny.
8. Záruka sa ďalej nevzťahuje na bežné opotrebenie a škody spôsobené nadmerným namáhaním a
preťažovaním.
9. Ďalej sa reklamácia nevzťahuje na mechanické poškodenie pri nesprávnom užívaní, najmä poškrábaniu, ohnutie, zlomenie konštrukcia alebo plastových súčastí, skríženie konštrukcie vplyvom zlej manipulácie či nárazom,
prasknuté alebo zlomené kĺby či časti bŕzd, na vyblednutie farieb látky poťahu vzniknuté praním nezodpovedajúcim pokynom, alebo zosvetlenie spôsobené vystavovaním priamemu slnečnému žiareniu, či vlhkosti, sa
reklamácia nevzťahuje. Taktiež nie je možné uplatňovať reklamáciu na zodratie alebo roztrhnutie látky poťahu a
opotrebovanie súčastí bežným používaním ako ojazdenie koliesok, brzdy, pružiny apod. Reklamáciu nemožno
uplatniť aj v prípadoch keď výrobok je poškodený vonkajšími chemickými vplyvmi (chemický posyp a následná
korózia), pri strate alebo odcudzení súčastí. Tieto vady budú opravené na ťarchu spotrebiteľa, vrátane nákladov
na dopravu.
10. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, vyrýpané, odtrhnutie, odlepenie, vyblednutiu a iné poškodenie loga
výrobku, etikiet a iných grafických motívov na výrobku. Pri uznanej reklamácii si výrobca a dovozca vyhradzujú
právo na výmenu podľa aktuálnej ponuky v čase uplatnenia reklamácie.
11. Výrobca má všetky práva na vylepšenie výrobku pre technické alebo komerčné dôvody.
12. Kupujúcemu bol pri zakúpení kočík „ predvedený alebo predávajúcim zostavený „ (čo nezodpovedá
skutočnosti preškrtnite) a kupujúci bol pri nákupe veci zoznámený s návodom na použitie.
13. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych
predpisov.

Pečiatka a podpis
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