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Kočárky Noordi
Vážení rodiče,
rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení kočárku NOORDI!
Tento úžasný kočárek jsme vytvořili tak, aby vyhovoval všem standardům EU. Jsme hrdí, že můžeme představit
řešení, které zaručuje exkluzivní komfort pro dítě a jednoduché používání pro rodiče.
Pozorně si přečtěte tento návod a seznamte se se všemi funkcemi kočárku. To Vašemu dítěti zaručí bezpečí a
pohodlí.
Doufáme, že pro Vás bude používání kočárku NOORDI snadné a zažijete s ním příjemné chvíle s Vaším dítětem!
Vaše NOORDI JSC
VAROVÁNÍ

Před použitím kočárku se ujistěte, že všechny skládací díly jsou zajištěné a že všechny bezpečnostní
zámky a brzdy fungují.

Používejte bezpečnostní pásy, než se Vaše dítě naučí sedět samostatně.

Mezinožní a pásový popruh musí být vždy použity spolu.

Je nebezpečné nechat dítě v kočárku bez dozoru dospělého.

Věšení těžkých předmětů na kočárek může způsobit jeho převážení.

Do kočárku nevkládejte další matrace.

Tento produkt není určen pro použití při běhání nebo jízdě na kolečkových bruslích.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si tyto instrukce před používáním kočárku a uschovejte je pro budoucí použití.

V případě nedodržení těchto instrukcí můžete Vaše dítě vystavit nebezpečí.

Používejte pouze originální díly a příslušenství, popř. díly a příslušenství, které byly schváleny výrobcem.

Tlak v pneumatikách by neměl přesáhnout 1 bar.

Pokud je kočárek uchováván na místě s velkými teplotními rozdíly, může to způsobit kondenzaci vody
uvnitř kočárku.

Tento kočárek je určený dětem ve věku 0 až 36 měsíců a o váze nižší než 15 kg.

Sedadlo kočárku není vhodné pro děti mladší 6 měsíců. Nepoužívejte sedadlo, dokud není dítě schopno
samostatně sedět.

Autosedačka je navržena pro děti 0-6 měsíců věku. Je určená dětem, které se nedokáží samy posadit,
převalit a zvednout na ruce a kolena.

Autosedačka nemůže být použita jako náhrada korbičky či postýlky. Pokud Vaše dítě ukládáte ke spánku,
použijte vhodnou korbičku či postýlku.

Tento kočárek je určený pro vození jednoho dítěte.

Nepoužívejte kočárek v případě, když je některá z jeho částí poškozena.

Před sestavením zkontrolujte, že jsou všechny části kočárku nepoškozené. V případě, že nějaká z částí
poškozena je, kočárek nesmí být použit.

Při skládání kočárku se ujistěte, že Vaše dítě je od něj dostatečně daleko, aby nedošlo ke zranění.

Po zaparkování kočárku a při manipulaci s dítětem vždy použijte brzdy.

Před použitím kočárku se ujistěte, že všechna poutací zařízení korbičky, sedadla a autosedačky jsou
zajištěna.

Sedačka není navržena na nošení sedícího dítěte za rukojeť.

Při nastavování kočárku se ujistěte, že žádná z pohyblivých částí se nedotýká Vašeho dítěte.

Nenechávejte kočárek s dítětem stát na nakloněném povrchu, ani se zataženými brzdami.

Věšení těžkých předmětů nebo tašek na rukojeť kočárku může způsobit jeho převážení. Největší možná
váha tašky jsou 2 kg a největší možná váha příruční tašky je 1 kg.

Při nájezdu na chodník nebo schod nadzvedněte přední kolečka.

S kočárkem nejezděte ze schodů.

Kočárek uchovávejte mimo dosah dětí.
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1.

SKLÁDÁNÍ A ROZKLÁDÁNÍ SPORTOVNÍHO PODVOZKU
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
2.

Položte podvozek kočárku vodorovně na zem (obr. 1).
Uvolněte pojistku na boční straně podvozku (obr. 2).
Uchopte madlo a vytáhněte jej vzhůru do polohy, kde se mechanizmus uzamkne (obr. 3).
Před složením podvozku se ujistěte, že přední kolečka nejsou zablokovaná. Musí rotovat kolem své osy.
V závislosti na modelu kočárku, buď stiskněte černá tlačítka pod držadlem současně oběma rukama
nebo zmáčkněte tlačítka adaptérů na obou stranách rámu. V prvním případě ohněte držadlo dolů k rámu
(obr. 4). V druhém případě přitáhněte adaptéry synchronicky k sobě.
Stále držte držadlo a rám lehce zatlačte do vodorovné polohy (obr. 1).
Nezapomeňte opět zajistit pojistku (obr. 2)
V závislosti na modelu kočárku, můžete složenou konstrukci nosit za držadlo (obr. 5).
SKLÁDÁNÍ A ROZKLÁDÁNÍ KLASICKÉHO PODVOZKU

1.
2.
3.
4.
3.

Položte podvozek kočárku vodorovně na zem (obr. 1)
Uchopte madlo a vytáhněte jej vzhůru do polohy, kde se mechanizmus uzamkne (obr. 7, 8)
Pro složení podvozku vytáhněte zajištění podvozku nahoru a přitáhněte adaptéry na obou stranách
synchronicky k sobě (obr. 9, 10).
Jemně přitlačte podvozek dolů do horizontální polohy (obr. 6).
NASTAVENÍ VÝŠKY MADLA

1.
2.
4.

Stiskněte současně obě kulatá tlačítka, která jsou umístěna po obou stranách madla (obr. 11).
Nastavte polohu madla (obr. 11).
SEJMUTÍ/NASAZENÍ ZADNÍCH KOLEČEK

1.

Pro nasazení vložte oblý konec osy kola do kolečka. Špičatý konec musí směřovat do směru nasazování.
Lehce na kolečko zatlačte směrem k rámu (obr. 12).
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Pro odebrání kolečka stiskněte jeho střed a zatáhněte směrem od rámu (obr. 13).
Kolečko můžete odebrat i s osou stisknutím tlačítka na vnitřní straně rámu (obr. 14).

3.
4.

SEJMUTÍ/NASAZENÍ A BLOKACE PŘEDNÍCH KOLEČEK U SPORTOVNÍHO PODVOZKU
1.
2.
3.
4.

6.

11.

Kočárek má dvě přední kolečka, která rotují kolem své osy v rozsahu 360 stupňů.
Pro nasazení vložte oblý konec osy kola do kolečka. Špičatý konec musí směřovat do směru nasazování.
Kolečko poté nasaďte směrem nahoru (obr. 15).
Pro odebrání kolečka stiskněte tlačítko nad kolečkem. Kolečko se odebírá společně s osou (obr. 16).
Pro zablokování kolečka otočte plastovým kolečkem, které se nachází pod tlačítkem pro odepnutí
(obr.17).

2.
7.

Pro nasazení vložte oblý konec osy kola do kolečka. Špičatý konec musí směřovat do směru nasazování.
Kolečko poté nasaďte směrem nahoru (obr. 18).
Pro odebrání kolečka zmáčkněte jemně jeho střed a vytáhněte jej pod úhlem 90° (obr. 13).
BRZDA

1.
2.
8.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

5.
6.
12.
1.

Kočárek má parkovací brzdy, která blokují zadní kolečka. Když kočárek stojí na místě, sešlápněte brzdový
pedál. Stačí jedno sešlápnutí pro zablokování obou koleček (obr. 19).
Pro rozjetí kočárku brzdu nadzvedněte (obr. 19).

2.
3.

VLOŽENÍ KORBIČKY
1.

3.
4.

SEJMUTÍ/NASAZENÍ A BLOKACE PŘEDNÍCH KOLEČEK U KLASICKÉHO PODVOZKU
1.

1.
2.

Vyjměte korbičku z obalu. Pokud je korbička ve složené poloze, vložte přední a zadní podpěry do
korbičky pod úhlem 90 stupňů (obr. 20). Dovnitř korbičky vložte matraci a odjistěte stříšku.
V závislosti na modelu kočárku, zadní část korbičky se dá nadzvednout, pokud je podpěra uvnitř
natažená nebo když je páka vně korbičky otočená.
V závislosti na modelu kočárku, zadní část korbičky může mít ventilaci, která se snadno nastaví otočením
páky vně korbičky.
Nasaďte korbičku na podvozek pomocí montážních adaptérů po stranách (obr. 21).
Adaptéry automaticky zapadnou na místo. Před použitím se ujistěte, že se tak stalo.
Pro odepnutí korbičky stiskněte tlačítka na adaptérech (obr. 22).
Po odepnutí a postavení korbičky na zem s ní můžete houpat. Po stranách korbičky jsou umístěny
stabilizační prvky, které to umožňují (obr. 23).

13.
1.
2.
3.
4.
14.
1.
2.
3.

OCHRANNÁ STŘÍŠKA A NÁNOŽNÍK KORBIČKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.
1.
2.

Korbička obsahuje stříšku pro ochranu Vašeho dítěte od větru, slunce, deště a sněhu.
Poloha stříšky může být upravena stiskem červeného tlačítka ve spodní části rámu stříšky (obr. 24).
Korbička je vybavena také síťkou proti hmyzu a malou ventilací. V závislosti na modelu kočárku stačí
odklopit přední část stříšky nebo rozepnout zip na stříšce (obr. 25).
V závislosti na modelu kočárku může být součástí stříšky panoramatické okénko (obr. 26).
Síťka proti hmyzu se bezpečně připevňuje ke stříšce. V závislosti na modelu kočárku může být síťka
integrována do korbičky nebo dodávána samostatně (obr. 27).
Korbička má také nánožník, který se připíná na přední stranu korbičky a je uchycen druky na obou
stranách stříšky (obr. 28).
V závislosti na modelu kočárku může být nánožník vybaven zipem pro otevření bez nutnosti sundání
nánožníku.
NASAZENÍ SEDAČKY KOČÁRKU
Zasuňte montážní adaptéry na sedačce kočárku do slotů na vnitřní straně podvozku (obr. 30).
Montážní adaptéry sedačky automaticky zapadnou na místo. Před použitím se ujistěte, že sedačka na
podvozku pevně drží.
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4.
5.
6.
15.


16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pro odepnutí sedačky vytáhněte tlačítka na jejích adaptérech nahoru (obr. 31).
Sedačka může být umístěno po i proti směru jízdy.
OCHRANNÁ STŘÍŠKA A NÁNOŽNÍK SEDAČKY
Sedačka obsahuje stříšku pro ochranu Vašeho dítěte od větru, slunce, deště a sněhu.
V závislosti na modelu kočárku, poloha stříšky může být upravena lehkým zatlačením seshora na oblouk
stříšky a nenásilným posunutím dopředu či dozadu (obr. 33) nebo zmáčknutím tlačítka pod držadlem
(obr. 34)..
Ve stříšce je umístěno malé výhledové okénko. V závislosti na modelu kočárku stačí otevřít zip přední
části stříšky (obr. 36) nebo odklopením zadní části stříšky (obr. 35).
Výška opěrky nohou může být nastavena souběžným stlačením tlačítek po obou stranách opěrky (obr.
37).
Opěrka zad sedačky se nastavuje pomocí páky na vnější straně. Vybrat si můžete ze čtyř poloh (obr. 38).
Nánožník se připíná na přední stranu sedačky a je uchycen druky na vnitřních stranách sedačky (obr. 39)
BEZPEČNOSTNÍ MADLO SEDAČKY
Sedačka kočárku má bezpečnostní madlo. Pro připnutí bezpečnostního madla jej zasuňte do otvorů na
obou stranách sedačky (obr. 40, 41).
Při manipulaci s dítětem můžete madlo odklopit na libovolnou stranu stisknutím tlačítka na opačné
straně (obr. 42).
V závislosti na modelu kočárku může být pozice madla upravena pomocí tlačítek na rukojeti (obr. 43).
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
Sedačka kočárku má 5 bodový systém bezpečnostních pásů.
Pokud dítě sedí v sedačce, musí být připoutáno bezpečnostními pásy. Koncovky zasuňte do zámku a pásy
utáhněte (obr. 44).
Pro uvolnění pásů stiskněte tlačítko a zámky se uvolní (obr. 45).
Délku pásů snadno nastavíte podle výšky dítěte (obr. 46).
SKLÁDÁNÍ SEDAČKY SPOLU S RÁMEM PRO VARIANTU SPORTOVNÍHO PODVOZKU
Uvolněte a odepněte ze sedačky nánožník a ochranné madlo (obr. 47).
Opěrku nastavte do poslední sedací pozice. Zabrzděte kočárek. Odblokujte přední kola.
V závislosti na modelu kočárku oběma rukama stiskněte současně černá tlačítka pod rukojetí nebo
zmáčkněte tlačítka adaptérů ne obou stranách rámu. Ohněte rukojeť dolů až těsně k rámu (důležité
opravdu těsně přitáhnout, aby se neničil mechanismus) (obr. 4) nebo táhněte adaptéry synchonizovaně
na obou stranách k sobě.
Za stálého držení rukojeti zatlačte rám do vodorovné pozice (obr. 48).
Nezapomeňte zajistit pojistku (obr. 2).
Složte podvozek (obr. 37).
OCHRANA PROTI DEŠTI A HMYZU
V závislosti na modelu kočárek obsahuje pláštěnku (obr. 49) a síťku proti hmyzu (obr. 50), které je jsou
použitelné u korbičky i u sedačky.
AUTOSEDAČKA
Ke sportovní i klasické variantě podvozku kočárku je možné připnout autosedačku.
Pro připnutí autosedačky zasuňte montážní adaptéry do slotů na vnitřní straně podvozku (obr. 51).
Montážní adaptéry automaticky zapadnou na místo. Zkontrolujte, zda pevně drží.
Připojte nástavce na autosedačce do adaptérů (obr. 52).
Autosedačka obsahuje nastavitelnou stříšku, která je na ní připevněna druky (obr. 53).
Autosedačka obsahuje bavlněnou vložku a tříbodový systém bezpečnostních pásů (obr. 54).
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Rukojeť autosedačky je neoddělitelná. Je nastavitelná pomocí bočních tlačítek (obr. 55).
Pro vyjmutí autosedačky z adaptérů stiskněte tlačítka na vnitřní straně sedačky (obr. 56).
Autosedačka může být v autě zafixována v základně ISOFIX (obr. 57).
ZÁRUKA
Společnost NOORDI JSC poskytuje na tento produkt záruku. Délka záruky je uvedena v nákupní smlouvě.
Všechny reklamace týkající se defektů by měly být podávány tam, kde byl produkt zakoupen. Na
škrábance, trhliny apod vzniklé po nákupu nebude brán ohled.
Výrobce nebo autorizovaný servis provedou opravu všech závad krytých zárukou, na které budou
upozorněni maloobchodem, kde reklamace proběhla.
Záruční doba bude prodloužena v souladu se všemi záručními opravami, které v záruční době proběhly.
Poskytovatel záruky rozhodne v případě uznání reklamace o typu opravy, kterou kočárek potřebuje.
Kočárek musí být reklamován umytý a bez nečistot.
Pokud je záruční list ztracen, duplikát vystaven nebude.
Záruka, která byla poskytnuta na zboží, které bylo prodáno a používá se, nepopírá ani nepozastavuje
práva zákazníka ve vztahu s nedodržením podmínek kupní smlouvy.
Pro maximální spokojenost zákazníků s kočárky, NOORDI JSC si vyhrazuje právo na změnu designu
kočárků bez předchozího upozornění zákazníků.

ZÁRUKA NELZE POUŽÍT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
18.









PÉČE O TKANINY







19.







Kočárek by měl být pravidelně čištěn.
Čalounění kočárku by nemělo být vyndaváno.
Vystýlka kočárku se může prát ručně na maximální teplotu 30°C. Používejte jemné prací prostředky.
Pečlivě vymáchejte a nechte uschnout.
Praní vnějších materiálů kočárku se nedoporučuje.
Části kočárku z umělé kůže se mohou čistit pomocí vlhké houbičky s pracím prostředkem na jemné
tkaniny. Nechte oschnout v pokojové teplotě.
Žehlení: mezi látku a žehličku vždy vložte 100% bavlnu, abyste látku chránili. Používejte pouze lehce
nahřátou žehličku.
PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE!
Zda všechny pojistky a skládací mechanismy fungují správně.
Zda všechny nýty, šrouby a matice jsou nepoškozeny a správně utaženy.
Zda jsou všechny plastové části nepoškozené.
Zda jsou všechny části koleček v dobrém stavu.
Zda jsou všechny suché zipy a druky dobře připnuty.
Zda brzdy fungují.

Na běžné opotřebení produktu v důsledku používání
Pokud závada vznikla na základě nesprávného používání nebo nesprávné údržby
Pokud byly provedeny nějaké opravy nekvalifikovaným personálem
Na kolečka kočárku.
Na poškození a škrábance zaviněné zákazníkem.
Na vyblednutí/změnu barvy způsobené dlouhodobým vystavením produktu slunečnímu záření
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Dlouhé vystavování slunečnímu záření může mít za následek změnu barvy čalounění a ostatních
materiálů. Nikdy kočárek nevystavujte dlouhodobému slunečnímu záření.
Pokud prší nebo sněží, vždy použijte příslušný kryt.
Pro ochranu kočárku před kondenzací a plísní jej nikdy nenechávejte v chladném nebo vlhkém prostředí.
Pokud je rám mokrý, osušte ho pomocí hadříku. Ujistěte se, že je kočárek úplně suchý.
Kočárek by neměl být vystaven slané vodě, která může způsobit korozi.
Při transportování kočárku buďte opatrní, jeho povrch se snadno poškodí.
Na škrábance způsobené zákazníkem po koupi nebude brán zřetel.
S kočárkem nejezděte po světlých podlahách, jako jsou PVC a linoleum, kolečka na nich mohou zanechat
černé stopy.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA


Pravidelně čistěte rám. Promazávejte všechny spoje. Pokud kočárek používáte v zimě, čistěte jej
alespoň jednou týdně, abyste předešli korozi.



Promazávejte všechny spoje každé 3 měsíce. Nápravy by měly být mazány kápnutím několika kapek
lehkého strojního oleje mezi nápravu a náboje koleček.



Tlak v pneumatikách by neměl přesáhnout 1 bar. Kolečka pravidelně čistěte.
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Kočíky Noordi
Vážení rodičia,
radi by sme Vám poďakovali za zakúpenie kočíka NOORDI!
Tento úžasný kočík sme vytvorili tak, aby vyhovoval všetkým štandardom EÚ. Sme hrdí, že môžeme predstaviť
riešenie, ktoré zaručuje exkluzívny komfort pre dieťa a jednoduché používanie pre rodičov.
Pozorne si prečítajte tento návod a zoznámte sa so všetkými funkciami kočíka. To Vášmu dieťaťu zaručí bezpečie
a pohodlie.
Dúfame, že pre Vás bude používanie kočíka NOORDI ľahké a zažijete s ním príjemné chvíle s Vaším dieťaťom!
Vaše NOORDI JSC
VAROVANIE

Pred použitím kočíka sa uistite, že všetky skladacie diely sú zaistené a že všetky bezpečnostné zámky a
brzdy fungujú.

Používajte bezpečnostné pásy, pokiaľ sa Vaše dieťa naučí sedieť samostatne.

Medzinožný a pásový popruh musia byť vždy použité spolu.

Je nebezpečné nechať dieťa v kočíku bez dozoru dospelého.

Vešanie ťažkých predmetov na kočík môže spôsobiť jeho prevážanie.

Do kočíka nevkladajte ďalšie matrace.

Tento produkt nie je určený pre použitie pri behaní alebo jazde na kolieskových korčuliach.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Prečítajte si tieto inštrukcie pred používaním kočíka a odložte ich pre budúce použitie.

V prípade nedodržania týchto inštrukcií môžete Vaše dieťa vystaviť nebezpečenstvu.

Používajte len originálne diely a príslušenstvo, popr. diely a príslušenstvo, ktoré boli schválené
výrobcom.

Tlak v pneumatikách by nemal presiahnuť 1 bar.

Ak je kočík uchovávaný na mieste s veľkými teplotnými rozdielmi, môže to spôsobiť kondenzáciu vody vo
vnútri kočíka.

Tento kočík je určený deťom vo veku 0 až 36 mesiacov a o váhe nižšej ako 15 kg.

Sedadlo kočíka nie je vhodné pre deti mladšie ako 6 mesiacov. Nepoužívajte sedadlo, kým nie je dieťa
schopné samostatne sedieť.

Autosedačka je navrhnutá pre deti 0-6 mesiacov veku. Je určená deťom, ktoré sa nedokážu samy
posadiť, prevaliť a zdvihnúť na ruky a kolená.

Autosedačka nemôže byť použitá ako náhrada vaničky, či postieľky. Ak Vaše dieťa ukladáte k spánku,
použite vhodnú vaničku či postieľku.

Tento kočík je určený pre vozenie jedného dieťaťa.

Nepoužívajte kočík v prípade, keď je niektorá z jeho častí poškodená.

Pred zostavením skontrolujte, že sú všetky časti kočíka nepoškodené. V prípade, že nejaká z častí
poškodená je, kočík nesmie byť použitý.

Pri skladaní kočíka sa uistite, že Vaše dieťa je od neho dostatočne ďaleko, aby nedošlo k zraneniu.

Po zaparkovaní kočíka a pri manipulácii s dieťaťom vždy použite brzdy.

Pred použitím kočíka sa uistite, že všetky pútacie zariadenia vaničky, sedadlá a autosedačky sú zaistené.

Sedačka nie je navrhnutá na nosenie sediaceho dieťaťa za rukoväť.

Pri nastavovaní kočíka sa uistite, že žiadna z pohyblivých častí sa nedotýka Vášho dieťaťa.

Nenechávajte kočík s dieťaťom stáť na naklonenom povrchu, ani sa zatiahnutými brzdami.

Vešanie ťažkých predmetov alebo tašiek na rukoväť kočíka môže spôsobiť jeho prevážanie. Najväčší
možná váha tašky sú 2 kg a najväčšia možná váha príručné tašky je 1 kg.

Pri nájazde na chodník alebo schod nadvihnite predné kolieska.

S kočíkom nejazdite zo schodov.

Kočík uchovávajte mimo dosahu detí.
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Kočíky Noordi
Návod k použitiu
(obrázky viď originálny návod)
OBSAH
1. Skladanie a rozkladanie športového podvozku
2. Skladanie a rozkladanie klasického podvozku
3. Nastavenie výšky madla
4. Zosadenie/nasadenie zadných koliesok
5. Zosadenie/nasadenie a blokácia predných koliesok športového podvozku
6. Zosadenie/nasadenie a blokácia prednýh koliesok klasického podvozku
7. Brzda
8. Vloženie vaničky
9. Ochranná strieška a nánožník vaničky
10. Nasadenie sedačky kočiara
11. Ochranná strieška a nánožník sedačky
12. Bezpečnostné madlo sedačky
13. Bezpečnostné pásy
14. Skladanie sedačky spolu s rámom pre variant športového podvozku
15. Ochrana proti dažďu a hmyzu
16. Autosedačka
17. Záruka
18. Údržba a čistenie
19. Pravidelne kontrolujte!
1.

SKLADANIE A ROZKLADANIE ŠPORTOVÉHO PODVOZKU
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
2.

Položte podvozok kočíka vodorovne na zem (obr. 1).
Uvoľnite poistku na bočnej strane podvozku (obr. 2).
Uchopte madlo a vytiahnite ho nahor do polohy, kde sa mechanizmus uzamkne (obr. 3).
Pred zložením podvozku sa uistite, že predné kolieska nie sú zablokované. Musia rotovať okolo svojej
osi. V závislosti od modelu kočíka, buď stlačte čierne tlačidla pod držadlom súčasne oboma rukami alebo
stlačte tlačidlá adaptérov na oboch stranách rámu. V prvom prípade ohnite držadlo dole k rámu (obr. 4).
V druhom prípade pritiahnite adaptéry synchronický k sebe.
Stále držte držadlo a rám ľahko zatlačte do vodorovnej polohy (obr. 1).
Nezabudnite opäť zaistiť poistku (obr. 2)
V závislosti od modelu kočíka, môžete zloženú konštrukciu nosiť za držadlo (obr. 5).
SKLADANIE A ROZKLADANIE KLASICKÉHO PODVOZKU

1.
2.
3.
4.
3.

Položte podvozok kočíka vodorovne na zem (obr. 1)
Uchopte madlo a vytiahnite ho nahor do polohy, kde sa mechanizmus uzamkne (obr. 7, 8)
Na zloženie podvozku vytiahnite zaistenie podvozku nahor a pritiahnite adaptéry na oboch stranách
synchronicky k sebe (obr. 9, 10).
Jemne pritlačte podvozok dole do horizontálnej polohy (obr. 6).
NASTAVENIE VÝŠKY MADLA

1.
2.
4.

Stlačte súčasne obe guľaté tlačidlá, ktoré sú umiestnené po oboch stranách madla (obr. 11).
Nastavte polohu madla (obr. 11).
ZOSADENIE/NASADENIE ZADNÝCH KOLIESOK

1.

Pre nasadenie vložte oblý koniec osi kolesa do kolieska. Špicatý koniec musí smerovať do smeru
nasadzovania. Zľahka na koliesko zatlačte smerom k rámu (obr. 12).
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2.
3.
5.
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Pre odobratie kolieska stlačte stred a zatiahnite smerom od rámu (obr. 13).
Koliesko môžete odobrať aj s osou stlačením tlačidla na vnútornej strane rámu (obr. 14).
ZOSADENIE/NASADENIE A BLOKÁCIA PREDNÝCH KOLIESOK ŠPORTOVÉHO PODVOZKU

1.
2.
3.
4.
6.

11.

Kočík má dve predné kolieska, ktoré rotujú okolo svojej osi v rozsahu 360 stupňov.
Pre nasadenie vložte oblý koniec osi kolesa do kolieska. Špicatý koniec musí smerovať do smeru
nasadzovania. Koliesko potom nasaďte smerom nahor (obr. 15).
Pre odobratie kolieska stlačte tlačidlo nad kolieskom. Koliesko sa odoberá spoločne s osou (obr. 16).
Pre zablokovanie kolieska otočte plastovým kolieskom, ktoré sa nachádza pod tlačidlom pre odopnutie
(obr. 17)

2.
7.

1.
2.

3.
4.

ZOSADENIE/NASADENIE A BLOKÁCIA PREDNÝH KOLIESOK KLASICKÉHO PODVOZKU
1.

3.
4.

Pre nasadenie vložte oblý koniec osi kolesa do kolieska. Špicatý koniec musí smerovať do smeru
nasadzovania. Koliesko potom nasaďte smerom nahor (obr. 18).
Pre odobratie kolieska stlačte jemne jeho stred a vytiahnite ho pod uhlom 90 ° (obr. 13).

5.
6.

BRZDA
1.
2.

8.

Kočík má parkovacie brzdy, ktorá blokujú zadné kolieska. Keď kočík stojí na mieste, stlačte brzdový
pedál. Stačí jedno zošliapnutie pre zablokovanie oboch koliesok (obr. 19).
Pre rozbehnutie kočíka brzdu nadvihnite (obr. 19).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Vyberte vaničku z obalu. Pokiaľ je vanička v zloženej polohe, vložte predné a zadné podpery do vaničky
pod uhlom 90 stupňov (obr. 20). Dovnútra vaničky vložte matrac a odistite striešku.
V závislosti od modelu kočíka, zadná časť vaničky sa dá nadvihnúť, ak je podpera vnútri natiahnutá alebo
keď je páka mimo vaničky otočená.
V závislosti od modelu kočíka, zadná časť korbičky môže mať ventiláciu, ktorá sa ľahko nastaví otočením
páky mimo korbičky.
Nasaďte vaničku na podvozok pomocou montážnych adaptérov po stranách (obr. 21).
Adaptéry automaticky zapadnú na miesto. Pred použitím sa uistite, že sa tak stalo.
Pre odopnutie vaničky stlačte tlačidlá na adaptéroch (obr. 22).
Po odopnutí a postavení vaničky na zem s ňou môžete hojdať. Po stranách vaničky sú umiestnené
stabilizačné prvky, ktoré to umožňujú (obr. 23).
OCHRANNÁ STRIEŠKA A NÁNOŽNÍK VANIČKY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
1.
2.

1.
2.

VLOŽENIE VANIČKY
1.

12.

Vanička obsahuje striešku pre ochranu Vášho dieťaťa od vetra, slnka, dažďa a snehu.
Poloha striešky môže byť upravená stlačením červeného tlačidla v spodnej časti rámu striešky (obr. 24).
Vanička je vybavená tiež sieťkou proti hmyzu a malou ventiláciou. V závislosti od modelu kočíka stačí
odklopiť prednú časť striešky alebo rozopnúť zips na strieške (obr. 25).
V závislosti od modelu kočíka môže byť súčasťou striešky panoramatické okienko (obr. 26).
Sieťka proti hmyzu sa bezpečne pripevňuje ku strieške. V závislosti od modelu kočíka môže byť sieťka
integrovaná do vaničky alebo dodávaná samostatne (obr. 27).
Vanička má tiež nánožník, ktorý sa pripína na prednú stranu vaničky a je uchytený cvokmi na oboch
stranách striešky (obr. 28).
V závislosti od modelu kočíka môže byť nánožník vybavený zipsom pre otvorenie bez nutnosti zloženia
nánožníka.
NASADENIE SEDAČKY KOČIARA
Zasuňte montážne adaptéry na sedačke kočíka do slotov na vnútornej strane podvozku (obr. 30).
Montážne adaptéry sedačky automaticky zapadnú na miesto. Pred použitím sa uistite, že sedačka na
podvozku pevne drží.
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3.
13.
1.
2.
3.
4.
14.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
15.


16.
1.
2.
3.

Pre odopnutie sedačky vytiahnite tlačidla na jej adaptéroch nahor (obr. 31).
Sedačka môže byť umiestnená v i proti smeru jazdy.
OCHRANNÁ STRIEŠKA A NÁNOŽNÍK SEDAČKY
Sedačka obsahuje striešku pre ochranu Vášho dieťaťa od vetra, slnka, dažďa a snehu.
V závislosti od modelu kočíka, poloha striešky môže byť upravená ľahkým zatlačením zhora na oblúk
striešky a nenásilným posunutím dopredu či dozadu (obr. 33) alebo stlačením tlačidla pod držadlom
(obr. 34) ..
V strieške je umiestnené malé výhľadové okienko. V závislosti od modelu kočíka stačí otvoriť zips
prednej časti striešky (obr. 36) alebo odklopením zadnej časti striešky (obr. 35).
Výška opierky nôh môže byť nastavená súbežným stlačením tlačidiel po oboch stranách opierky (obr.
37).
Opierka chrbta sedačky sa nastavuje pomocou páky na vonkajšej strane. Vybrať si môžete zo štyroch
polôh (obr. 38).
Nánožník sa pripína na prednú stranu sedačky a je uchytený cvokmi na vnútorných stranách sedačky
(obr. 39).
BEZPEČNOSTNÉ MADLO SEDAČKY
Sedačka kočíka má bezpečnostný madlo. Pre pripnutie bezpečnostného madla ho zasuňte do otvorov na
oboch stranách sedačky (obr. 40, 41).
Pri manipulácii s dieťaťom môžete madlo odklopiť na ľubovoľnú stranu stlačením tlačidla na opačnej
strane (obr. 42).
V závislosti od modelu kočíka môže byť pozícia madlá upravená pomocou tlačidiel na rukoväti (obr. 43).
BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
Sedačka kočíka má 5 bodový systém bezpečnostných pásov.
Ak dieťa sedí v sedačke, musia byť pripútané bezpečnostnými pásmi. Koncovky zasuňte do zámku a pásy
utiahnite (obr. 44).
Na uvoľnenie pásov stlačte tlačidlo a zámky sa uvoľnia (obr. 45).
Dĺžku pásov ľahko nastavíte podľa výšky dieťaťa (obr. 46).
SKLADANIE SEDAČKY SPOLU S RÁMOM PRE VARIANT ŠPORTOVÉHO PODVOZKU
Uvoľnite a odopnite zo sedačky nánožník a ochranné madlo (obr. 47).
Opierku nastavte do poslednej sedacej pozície. Zabrzdite kočík. Odblokujte predné kolesá.
V závislosti od modelu kočíka oboma rukami stlačte súčasne čierne tlačidla pod rukoväťou alebo stlačte
tlačidla adaptérov na oboch stranách rámu. Ohnite rukoväť nadol až tesne k rámu (dôležité je skutočne
tesne pritiahnúť, aby sa neničil mechanizmus) (obr. 4) alebo ťahajte adaptéry synchonizovane na oboch
stranách k sebe.
Za stáleho držania rukoväte zatlačte rám do vodorovnej polohy (obr. 48).
Nezabudnite zaistiť poistku (obr. 2).
Zložte podvozok (obr. 37).
OCHRANA PROTI DAŽĎU A HMYZU
V závislosti od modelu kočík obsahuje pláštenku (obr. 49) a sieťku proti hmyzu (obr. 50), ktoré sú
použiteľné na vaničku aj sedačku.
AUTOSEDAČKA
Ku športovej aj klasickej variante podvozku kočíka je možné pripnúť autosedačku.
Pre pripnutie autosedačky zasuňte montážne adaptéry do slotov na vnútornej strane podvozku (obr.
51).
Montážne adaptéry automaticky zapadnú na miesto. Skontrolujte, či pevne držia.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
17.
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Pripojte nástavce na autosedačke do adaptérov (obr. 52).
Autosedačka obsahuje nastaviteľnú striešku, ktorá je na nej pripevnená cvokmi (obr. 53).
Autosedačka obsahuje bavlnenú vložku a trojbodový systém bezpečnostných pásov (obr. 54).
Rukoväť autosedačky je neoddeliteľná. Je nastaviteľná pomocou bočných tlačidiel (obr. 55).
Pre vybratie autosedačky z adaptérov stlačte tlačidlá na vnútornej strane sedačky (obr. 56).
Autosedačka môže byť v aute zafixovaná v základni ISOFIX (obr. 57).

Spoločnosť Noordi JSC poskytuje na tento produkt záruku. Dĺžka záruky je uvedená v nákupnej zmluve.
Všetky reklamácie týkajúce sa defektov by mali byť podávané tam, kde bol produkt zakúpený. Na
škrabance, trhliny a pod. vzniknuté po nákupe nebude braný ohľad.
3. Výrobca alebo autorizovaný servis vykonajú opravu všetkých závad krytých zárukou, na ktoré budú
upozornení maloobchodom, kde reklamácie prebehla.
4. Všetky fyzické poškodenia kočíka, ktoré sa objavia počas záručnej doby, budú najneskôr počas 21 dní
odstránené.
5. Záručná doba bude predĺžená v súlade so všetkými záručnými opravami, ktoré v záručnej dobe prebehli.
6. Poskytovateľ záruky rozhodne v prípade uznania reklamácie o type opravy, ktorú kočík potrebuje.
7. Kočík musí byť reklamovaný umytý a bez nečistôt.
8. Ak je záručný list stratený, duplikát vystavený nebude.
9. Záruka, ktorá bola poskytnutá na tovar, ktorý bol predaný a používa sa, nepopiera ani nepozastavuje
práva zákazníka vo vzťahu s nedodržaním podmienok kúpnej zmluvy.
10. Pre maximálnu spokojnosť zákazníkov s kočíkmi, Noordi JSC si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu
kočíkov bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov.
ZÁRUKA SA NEDÁ POUŽIT

18.











Na bežné opotrebenie produktu v dôsledku používania
Ak porucha vznikla na základe nesprávneho používania alebo nesprávnej údržby
Ak boli vykonané nejaké opravy nekvalifikovaným personálom
Na kolieska kočíka.
Na poškodenie a škrabance zavinené zákazníkom.
Na vyblednutie/zmenu farby spôsobené dlhodobým vystavením produktu slnečnému žiareniu

Pravidelne čistite rám. Premazávajte všetky spoje. Ak kočík používate v zime, čistite ho aspoň raz
týždenne, aby ste predišli korózii.



Premazávajte všetky spoje každé 3 mesiace. Nápravy by mali byť mazané kvapnutím niekoľkých
kvapiek ľahkého strojného oleja medzi nápravu a náboje koliesok.



ZÁRUKA

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Tlak v pneumatikách by nemal presiahnuť 1 bar. Kolieska pravidelne čistite.

STAROSTLIVOSŤ O TKANINY







19.







Kočík by mal byť pravidelne čistený.
Čalúnenie kočíka by nemalo byť vyberané.
Výstelka kočíka sa môže prať ručne na maximálnu teplotu 30 ° C. Používajte jemné pracie prostriedky.
Starostlivo vypláchnite a nechajte uschnúť.
Pranie vonkajších materiálov kočíka sa neodporúča.
Časti kočíka z umelej kože sa môžu čistiť pomocou vlhkej hubky s pracím prostriedkom na jemné
tkaniny. Nechajte uschnúť v izbovej teplote.
Žehlenie: medzi látku a žehličku vždy vložte 100% bavlnu, aby ste látku chránili. Používajte iba ľahko
nahriatú žehličku
PRAVIDELNE KONTROLUJTE !
Či všetky poistky a skladacie mechanizmy fungujú správne.
Či všetky nity, skrutky a matice sú nepoškodené a správne utiahnuté.
Či sú všetky plastové časti nepoškodené.
Či sú všetky časti koliesok v dobrom stave.
Či sú všetky suché zipsy a cvoky dobre pripnuté.
Či brzdy fungujú.

ÚDRŽBA A ČISTENIE
Dlhé vystavovanie slnečnému žiareniu môže mať za následok zmenu farby čalúnenia a ostatných
materiálov. Nikdy kočík nevystavujte dlhodobému slnečnému žiareniu.
Ak prší alebo sneží, vždy použite príslušný kryt.
Pre ochranu kočíka pred kondenzáciou a plesní ho nikdy nenechávajte v chladnom alebo vlhkom
prostredí.
Ak je rám mokrý, osušte ho pomocou handričky. Uistite sa, že je kočík úplne suchý.
Kočík by nemal byť vystavený slanej vode, ktorá môže spôsobiť koróziu.
Pri transportovaní kočíka buďte opatrní, jeho povrch sa ľahko poškodí.
Na škrabance spôsobené zákazníkom po kúpe nebude braný ohľad.
S kočíkom nejazdite po svetlých podlahách, ako sú PVC a linoleum, kolieska na nich môžu zanechať
čierne stopy.
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