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                            Identification tag / Product type (write up): WARRANTY SHEET 

Final inspection: 
 
 
Signature: 
 

DE EN 

Date of sale (day, month, year): Name (block letters), phone number, stamp and signature of the seller: 
Verkaufsdatum (Tag, Monat, Jahr): Name (Blockschrift), Telefon, Stempel und Unterschrift des Verkäufers: 
Datum prodeje (den, měsíc, rok):                                                                 Jméno (hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce: 
Dátum predaja (deň, mesiac, rok): Meno (paličkami), telefón, razítko a podpis predávajúceho: 
 
 
 
 
 

__.___.________ 

Gewährleistungsbedingungen: 
 
1. Es gibt auf das Produkt einen Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten. Die 

Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tage des Kaufes der Ware. Die Gewähr wird 
auschließlich für Mängel des Materiales und Herstellungsfehler übernommen. 

2. Wenden Sie sich im Reklamationsfall ausschließlich an Ihren Fachhändler, bei dem 
Sie die Ware gekauft haben. 

3. Um den Gewährleistungsanspruch geltend machen zu können, muss der 
Kassenbon und der ordentlich ausgefüllte Garantieschein vorgelegt werden. Das 
Identifikationsetikett am Produkt muss während der Gewährleistungsfrist 
unbeschädigt und lesbar erhalten bleiben. Erst dann kann das 
Reklamationsverfahren eröffnet werden. 

4. Der Gewährleistungsanspruch wird nach betreffenden Absätzen des BGB geregelt. 
5. Das Produkt muss gemäß Bedienungsanweisung und nur zum Zweck, zu welchem es 

bestimmt ist, gebraucht werden. Für Schäden, welche aus Grunde des unsachgemäßen 
Gebrauchs in Widerspruch mit Gebrauchsanweisung entstanden haben, ist der 
Hersteller / Vertriebsfirma nicht verantwortlich! 

6. Das Produkt muss ordentlich gepflegt, gewartet und gelagert werden. (Siehe 
Bedienungsanweisung) 

7. Das Reklamationsverfahren wird erst dann eröffnet, wenn die Ware komplett, 
ordentlich eingepackt und gegen mögliche Beschädigung gesichert, zugestellt wird. 
Der Inhaber des Produktes ist verpflichtet, die reklamierte Ware in einem sauberen 
Zustand vorzulegen. Der Inhaber kann während des Reklamationsverfahren vom 
Hersteller / Vertrieb nicht verlangen, eine übliche Wartung oder Pflege durchführen 
zu müssen. 

8. Jeder Mangel ist sofort anzumelden und muss möglichst schnell beseitigt werden. Für 
Folgeschäden, welche durch Nichtbeseitigung von üsprünglichen Schäden entstanden 
haben, ist der Verbraucher völlig verantwortlich. 

9. Es wird keine Gewähr übernommen für Mängel oder Schäden, welche auf Grund 
einer unrichtigen Benutzung entstanden haben; Z. B. durch unerlaubte Überlastung, 
Unfall, Gewalt oder durch ein unsachgemäßes Eingreifen in das Produkt. Keine 
Gewährleistung wird übernommen für natürliche Abnutzungserscheinungen 
(Verschleiß), für mechanische Beschädigung oder Verschmutzung (des Bezugs, der 
Plastik-Teile, der Bremsen, des Felgenprofils); auf einen Reifendefekt bezieht sich 
keine Gewährleistung. 

10.Die Gewährleistungsfrist darf nicht mit einer Gebrauchszeit verwechselt werden. Die 
Gebrauchszeit ist eine Dauer, in welcher ein Produkt verwendet wird. (Falls regulär 
gebraucht, gepflegt, gewartet; mit Berücksichtigung von seinen Eigenschaften, seiner 
Konstruktion etc.) 

11.Technische Lösung des Gestells kann nicht eine ideale Spurführung garantieren. Da 
wird keine Gewähr übernommen.   

Warranty conditions: 
 
1. On this product is applied 24 months warranty from the 

date of sale. The warranty is applied for material and 
manufacturing defects.  

2. The warranty has to be applied in the business organization, 
where the product was bought, or in authorized service 
repair shop. 

3. Properly filled Certificate of Warranty and a copy of 
acquiring document have to be advanced when applying 
the warranty. Do not pull down the identification card. 
It has to be readable and undamaged for the whole 
warranty period. 

5. The product has to be used entirely to the purpose, which it 
is determined for, the user has to follow the instructions 
mentioned in the instructions for use. Producer / distributor 
is not responsible for defects caused by incompetent 
handling in conflict with the instructions for use. 

6. The product has to be used, treated, maintained and stored 
properly according to directions mentioned in the 
instructions for use. 

7. The warranty proceedings can be initiated, if the product 
under claim has been sent complete in original package, 
carefully packed and secured against harm. The owner is 
obliged to advance the product under claim properly 
cleaned up, hygienically flawless due to common hygienic 
principles. The owner cannot ask the seller to do basic 
maintenance or cleaning of the product during claim 
proceedings. 

8. Every defect has to be claimed immediately 
9. The warranty is forfeit if the defects were caused by 

forbidden overloading, accident, violence or incompetent 
intervention into the product or incompetent handling. 

10.Warranty period cannot be interchanged with using period, 
i.e. period, for which, when used and treated properly 
including maintenance, the product, in respect of its 
characteristics, given purpose and difference in 
construction, can be used properly. 

11.The engineering solution does not guarantee the ideal 
direction trails. 
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Návod k použití  ……..…………………. (CZ) 
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Manufacturing and Distribution:  
PATRON Bohemia a.s. 

Českolipská 3419 
CZ- 27601 Mělník, Česká Republika 

tel.: +420-315 630 111 
fax.: +420-315 630 199 

Info.cz@patro.eu 
http:// www.patron.eu 

( výrobce a distributor v ČR ) 

Import  und Vertrieb in BRD:  
PATRON Deutschland GmbH 

Stuttgarter Str. 7 
D– 01189 Dresden, Deutschland 

Tel.: +49-(0)351 404 79 10 
Fax.: +49-(0)351 404 79 12 

Info.de@patron.eu 
http:// www.patron.eu 

 

Import a distribucia v SR:  
PATRON Slovakia s.r.o. 

Brnianska ul. 2 
SK– 91101 Trenčín, Slovenská Republika 

tel.: +421-(0)326 587 111 
fax.: +421-(0)326 587 110 

Info.sk@patron.eu 
http:// www.patron.eu 

DELTA 
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SCHEME 

TECHNICAL SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE DELTA3R 

Overall length Gesamtlänge Celková délka Celková dĺžka 930 mm 

Overall width Gesamtbreite Celková šířka Celková šírka 638 mm 

Overall height Gesamthöhe Celková výška Celková výška 1070 mm 

Distance from handle to the ground  Handgriff vom Boden Vzdálenost vodítka od země Vzdialenosť vodítka od zeme 800/1110 
mm 

Assembled stroller length Länge des geklappt. Kinderwagens Délka složeného kočárku Dĺžka zloženého kočíku 1020 mm 

Assembled stroller width Breite des geklappt Kinderwagens Šířka složeného kočárku Šírka zloženého kočíku 638 mm 

Assembled stroller height Höhe des geklappt. Kinderwagens Výška složeného kočárku Výška zloženého kočíku 400 mm 

Lifting capacity  Trakgraft Nosnost Nosnosť  15,0 kg 

Weight Gewicht  Hmotnost  Hmotnosť 8,5 kg 

DELTA4 

910 mm 

638 mm 

1070 mm 

800/1110 
mm 

980 mm 

638 mm 

400 mm 

15,0 kg 

10,2 kg 

DELTA4R 

900 mm 

638 mm 

1070 mm 

800/1110 
mm 

980 mm 

638 mm 

400 mm 

15,0 kg 

9,2 kg 
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Záruční podmínky: 
 
1. Na výrobek sa vztahuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se 

vztahuje na vady materiálu a výroby. 
2. Záruka musí být uplatněna v obchodní organizaci, kde byl výrobek 

zakoupen či v autorizované servisní opravně. 
3. Při uplatnění záruky musí být předložen doklad o koupi výrobku a 

řádně vyplněný záruční list. Identifikační štítek s výrobním číslem 
musí být nepoškozený a čitelný. Při nepředložení těchto dokladů a 
nesplnění těchto podmínek není možné, aby bylo zahájeno 
reklamační řízení.  

4. Uplatnění záruky se řídí příslušnými paragrafy Občanského zákoníku. 
5. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a 

uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody 
vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu 
s „Návodem k použití“ výrobce / distributor neodpovídá. 

6. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle 
pokynů uvedených v návodu k použití. 

7. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno 
kompletní, pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození.  Majitel je 
povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné dle 
obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, 
aby za něj byla provedena základní údržba nebo čištění věci v průběhu 
reklamačního řízení. 

8. Každou vzniklou závadu je nutné reklamovat či opravit ihned po jejím 
zjištění. Za závady vzniklé neopravením původní závady a dalším 
používáním výrobku nese plnou zodpovědnost uživatel. 

9. Záruka pozbývá platnosti, byly- li závady způsobeny nedovoleným 
přetěžováním, nehodou, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku 
či neodborným zacházením s ním.  Záruka se rovněž nevztahuje na 
přirozené opotřebení součástek, zejména na opotřebení, znečištění a 
poškození potahu, plastových dílů, opotřebení brzd, opotřebení dezénu 
kol a na defekt pneumatiky.  Záruka se též nevztahuje na kterékoli části 
výrobku mechanicky poškozené. 

10.Záruční dobu nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při 
správném používání a správném ošetřování včetně údržby lze zboží 
vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci 
řádně užívat. 

11.Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy. Toto není 
předmětem reklamace. 

 
 

CZ  
 
 
Záručné podmienky: 
 
1. Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa predaje. Záruka sa 

vzťahuje na vady materiálu a výroby.  
2. Záruka musí byť uplatnená v obchodnej organizácii, kde bol výrobok 

kúpený či v autorizovanej servisnej opravne. 
3. Pri uplatnení záruky musí byť predložený riadne vyplnený záruční 

list a kópia dokladu o zakúpení. Identifikační štítok s výrobným 
číslom musí zostať čitateľný a nepoškodený. Pri nepredložení týchto 
dokladom a nesplnení týchto podmienok nie je možné, aby sa začala 
vybavovať reklamácia.  

4. Uplatnenie záruky sa riadi príslušnými paragrafmi Občianskeho 
zákonníka. 

5. Výrobok musí byť používaný výhradne k účelom, ku ktorým je určený a 
užívateľ sa musí riadiť pokynmi uvedenými v návode k použitiu. Za 
škody  vzniknuté na výrobku z dôvodu neodborného zaobchádzania 
v rozpore s „Návodom na použitie“ výrobca/distribútor nezodpovedá. 

6. Výrobok musí byť riadne užívaný, ošetrovaný, udržovaný a skladovaný 
podľa pokynov uvedených v návode k použitiu. 

7. Reklamačné riadenie možno zahájiť, pokiaľ je reklamovaný tovar 
zaslaný kompletne, dôkladne zabalené a zaistené proti poškodeniu. 
Majiteľ je povinný predložiť reklamovaný tovar riadne vyčistený a 
hygienicky nezávadný podľa obecných hygienických zásad. Majiteľ 
nemôže pri reklamácii požadovať, aby miesto neho bola prevedená 
základná údržba alebo čistenie veci v priebehu reklamačného riadenia. 

8. Každú vzniknutú závadu je nutné reklamovať či opraviť ihneď po jej 
zistení.Za závady vzniknuté neopravením pôvodných závad a ďalším v 
nesie zodpovednosť užívateľ.  

9. Záruka stráca platnosť, ak závady boli spôsobené nedovoleným 
preťažovaním, nehodou, násilím alebo neodborným zásahom do výrobku 
či neodborným zachádzaním s ním.  Záruka sa taktiež nevzťahuje na 
prirodzené opotrebenie súčastek, hlavne na opotrebenie, znečistenie a 
poškodenie poťahu, plastových dielov, opotrebenie bŕzd, opotrebenie 
dezénu kolies a na defekt pneumatiky.  Záruka sa tiež nevzťahuje na 
ktorékoľvek časti výrobku mechanicky poškodené. 

10.Záručnú dobu nemožno zamieňať s úžitnou dobou, t.j. dobou, počas 
ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby 
možno tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a 
rozdielnosti v konštrukcii riadne užívať. 

11.Technické riešenie podvozku nazaručuje ideálne vedenie stopy. Toto 
nieje predmetom reklamácie.   

 
 

SK 
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Vážení zákazníci, 
děkujeme za vaši přízeň a zakoupení podvozku DELTA. 

Součástí podvozku: hliníkový rám, kola, výškově nastavitelné vodítko, úchyty „clip-A-go“ k upevnění sedačky nebo adaptéru autosedačky. Pokud si 
nebudete jisti v zacházení s výrobkem, obraťte se s důvěrou na prodejce.   
 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
− POZOR! Před použitím si pozorně pročtěte návod k použití a uschovejte jej pro 

pozdější nahlédnutí. Bezpečnost dítěte může být ohrožena, pokud nebudete 
postupovat podle návodu 

− VAROVÁNÍ! Tento výrobek není vhodný pro běhání a jízdu na bruslích 
− UPOZORNĚNÍ! Ponechat dítě bez dozoru může být nebezpečné 
− UPOZORNĚNÍ! Před použitím se přesvědčte, že všechna zajišťovací zařízení jsou 

zapojená 
− UPOZORNĚNÍ! Jakékoli břemeno připevněné k rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku 
− UPOZORNĚNÍ!  Nepoužívejte, jestliže je některá část zlomená, zkroucená nebo 

chybí 
 
− Doprovodná osoba musí být obeznámena s instrukcemi uvedenými v návodu 
− Kočárek je určen pro dítě od narození do 15kg 
− Max. nosnost lůžka je 10 kg 
− Nenechte dítě, aby si hrálo s kočárkem, mohlo by dojít ke zranění 
− Kočárek musí být zabrzděn vždy, když není v pohybu 
− Nepřetěžujte kočárek, při přetížení lůžka, sedačky, tašky, nebo koše by mohlo dojít k narušení stability kočárku 
− Jestliže používáte kočárek se sportovní sedačkou, vždy použijte hrazdičku a 5bodový pás 
− Jízdě s kočárkem vždy věnujte dostatečnou pozornost, abyste se vyhnuli nehodám, které by se mohly při případné nepozornosti přihodit 
− Při manipulaci s kočárkem dávejte pozor, abyste nezranili sebe nebo dítě 
− Při jízdě s kočárkem po ulici dbejte pravidel bezpečnosti silničního provozu 
− Doprovodná osoba si musí být vědoma nebezpečí požáru; v budovách se informujte o umístění nouzového východu a o evakuačním plánu budovy 
− Pro překonání překážek použijte nájezdovou rampu nebo výtah, když je to možné 
− Kočárek musí přenášet vždy nejméně dvě osoby 
− Kočárek nebo přenosné vložené lůžko nikdy nepřenášejte, pokud si vy a váš pomocník nejste jisti, že je i s dítětem bezpečně přenesete 
− Překonávání obrubníku nejdříve vyzkoušejte s prázdným kočárkem 
− Neužívejte kočárek k jiným účelům, než ke kterým je určen 
− Neužívejte kočárek pro větší počet dětí, než pro jaký byl zkonstruován 
− Nepoužívejte žádné příslušenství, které není dodáváno či schváleno výrobcem 
− Při častém skládání a rozkládání kočárku je třeba zvlášť pečlivě dodržovat návod k použití, předejdete tím nestabilitě stopy kočárku. Při nedodržování 

návodu na skládání kočárku může dojít k zakřivení konstrukce 
− V případě zjevné závady bránící bezpečnému používání výrobku (např. poškození podvozku, odpadlá část či jiné opticky viditelné vady, praskliny 

apod.) je třeba neprodleně přestat užívat výrobek a kontaktovat prodejce. 
− Firma PATRON nenese zodpovědnost za škody způsobené používáním jiných doplňků než dodávaných touto firmou 
− Firma PATRON nenese zodpovědnost za škody a nehody způsobené nesprávnou manipulací s kočárkem 
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NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Rozložení podvozku  
Položte složený podvozek na zem a nasaďte všechna kola. Sejměte kryty 
výsuvných závěrů na koncích trubek vodítka. Postavte se mezi kola kočárku 
na straně vodítka. Sešlápnutím pedálu brzd podvozek zabrzděte, lehce 
přidržte nohou na ose kol, uchopte vodítko a táhněte vzhůru k sobě, až 
uslyšíte zacvaknutí pojistek. Ujistěte se, že je podvozek zajištěný, lehkým 
tahem směrem dolů. (Podvozek už nejde složit). 
Skládání podvozku  
Sešlápnutím pedálu brzdy do druhé mezní polohy podvozek zabrzděte. S 
nohou na pedálu brzdy uchopte levý a pravý otočný ovladač skládání na 
trubce vodítka a otočte směrem dovnitř. Tlakem předloktí na vodítko 
podvozek složte do mezní polohy (až ucítíte lehký odpor konstrukce 
podvozku). Zajistěte transportním pojistným páskem. V případě potřeby lze 
složený podvozek rukou odbrzdit. Neopírejte složený kočárek o výsuvné 
závěry trubek vodítka, mohlo by dojít k poruše funkce skládání. 
Kola 
Nasazení: zmáčkněte tlačítko rychloupínacího náboje kola, nasaďte kolo na 
osu a uvolněte mechanismus. Tahem za kolo se ujistěte, že je správně 
nasazeno a nemůže se uvolnit. 
Sejmutí: Zmáčkněte tlačítko rychloupínacího náboje kola. Kolo sundejte z 
osy. 
Přední vidlice (pouze DELTA3R) 
Nasazení: Zmáčkněte tlačítko osy přední vidlice nacházející se zpředu mezi 
přední vidlicí a kolem. Zasuňte osu vidlice do adapteru přední vidlice 
uvolněte mechanismus. Tahem za vidlici ve směru osy se ujistěte, že je 
správně nasazena a nemůže se uvolnit. 
Sejmutí: Zmáčkněte tlačítko osy přední vidlice. Vytáhněte vidlici z adapteru 
přední vidlice. 

Aretace otáčení přední vidlice: Otočnou přední vidlici můžete zaaretovat 
pomocí ovladače aretace nacházející se na zadní straně přední vidlice 
Ovladač aretace přesuňte do středové polohy, k aretaci dojde samočinně při 
natočení vidlice. Pro uvolnění aretace ovladač nadzvedněte a přesuňte do 
jakékoliv krajní polohy. 
Aretace předních kol DELTA 4R 
V případě potřeby lze zamezit otáčení předních kol kolem své osy: 
povytáhněte aretační pojistku , pootočte s ní o 90°, aby výřezy zapadly do 
podélných drážek.  
Parkovací brzda 
Pro zabrzdění kočárku sešlápněte plastový pedál brzd. Brzdy pravidelně 
kontrolujte a udržujte jejich funkčnost čistěním mechanismu a 
promazáváním silikonovým mazadlem (jezdec musí být neustále volně 
pohyblivý) 
Výška vodítka  
Výšku vodítka nastavíte, zmáčknete-li černé plastové klouby vodítka na 
obou stranách současně a nastavíte ho do požadované polohy. 
 
Volitelné příslušenství: 
Sada adaptérů „clip-A-go“ pro autosedačku MIMMO / MIMMO Plus 
Nasazení: oba adaptéry nasaďte na úchyty „clip-A-go“ zeshora a tlakem 
zajistěte. Správné zajištění signalizuje slyšitelné zacvaknutí. Tahem za 
adapter směrem nahoru se ujistěte, že je správně zajištěn (nelze jej 
vysunout). 
Odejmutí: stiskněte dvě uvolňovací tlačítka na vnitřní straně adaptéru a ten 
tahem vzhůru odejměte z podvozku.  
UPOZORNĚNÍ !!  Podvozek NELZE správně složit pokud jsou 
připevněny  adaptery „clip-A-go“ pro autosedačku! 
Brašna 
Brašnu připevněte na vodítko pomocí autopatentů na jejím popruhu.  
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SCHEMA - popis  

!!!!! Přetížení tašky zavěšené na vodítku zhoršuje stabilitu kočárku !!!!! 
Slunečník 
Slunečník připevněte na boční rám kočárku pomocí plastové kleštiny. 
Slunečník lze podle potřeby polohovat, aby zajistil dítěti dostatečnou 
ochranu před sluncem.  
 
Obsluha kočárku: 
Nasedání do kočárku: 
Kočárek zabrzděte. K ulehčení nasedání je vhodné požádat důvěryhodnou 
osobu, aby kočárek podržela. Opatrně posaďte/položte  dítě do kočárku, 
zapněte všechny fixační doplňky, kterými je váš kočárek vybaven, 
připevněte hrazdičku a upravte podnožku do potřebné polohy. Dbejte na to, 
aby dítě vždy sedělo/leželo pohodlně. 
Vysedání z kočárku: 
Kočárek zabrzděte. K ulehčení vysedání je vhodné sklopit podnožku a 
požádat důvěryhodnou osobu, aby kočárek podržela. Rozepněte všechny 
fixační doplňky, kterými je Váš kočárek vybaven, sklopte či sundejte 
hrazdičku a opatrně vyndejte dítě z kočárku. 
Překonávání obrubníku a nízkých překážek:  
Dolů - pevně držte vodítko kočárku, najeďte předními koly kolmo na hranu 
obrubníku, malým tlakem na vodítko směrem dolů trochu nadlehčete přední 
kola kočárku, následně a opatrně sjeďte z obrubníku po zadních kolech. 
Nahoru - najeďte předními koly kolmo k obrubníku, tlakem na vodítko 
směrem dolů zvedněte přední kola kočárku do potřebné výšky a najeďte 
jimi na chodník. Pevně držte vodítko pro udržení celkové boční stability 
Tlakem na vodítko směrem nahoru zvedněte zadní kola kočárku do 
potřebné výšky a najeďte jimi na chodník. V žádném případě nenarážejte 
předními koly do obrubníku! 
Přenášení kočárku: 
Použijte nájezdovou rampu nebo výtah vždy, když je to možné. Pokud 
musíte překonat schody či jinou překážku musí kočárek přenášet nejméně 
dvě osoby. Nikdy nepřenášejte kočárek pokud si Vy a Váš pomocník nejste 
jisti, že kočárek i s dítětem bezpečně přenesete. Při přenášení kočárku nesmí 
mít dítě ruce vně kočárku. 
UPOZORNĚNÍ !!  Nikdy kočárek nezvedejte za hrazdičku, za podnožku, 
za sedačku, za lůžko, či stříšku sedačky/lůžka!! 
Ze schodů: 
Pevně uchopte vodítko kočárku a najeďte předními koly kočárku kolmo k 
horní hraně schodiště. Váš pomocník pevně uchopí podvozek kočárku nad 
předními koly. Kočárek spolu nadzvedněte, opatrně sneste kočárek dolů a 
postavte ho na všechna kola. 
Do schodů: 
Pevně uchopte vodítko kočárku a najeďte zadními koly kočárku pozadu 
kolmo ke spodnímu schodu schodiště.Váš pomocník pevně uchopí 
podvozek kočárku nad předními koly. Kočárek spolu nadzvedněte, opatrně 
vyneste kočárek nahoru tak , že vy postupujete první a váš pomocní až 
druhý. Kočárek postavte na všechna kola až v bezpečné vzdálenosti za horní 
hranou schodiště.  

ÚDRŽBA 
− Při dodržování níže uvedených instrukcí vám bude kočárek sloužit 

spolehlivě, aniž byste museli využít služeb Vašeho servisního střediska: 
− Pravidelně kontrolujte uzávěry vodítka, pojistky vodítka, úchyty na 

kočárku , brzdy a spoje, aby byly stále čisté, v dobrém a funkčním stavu. 
− Rotační a posuvné části kočárku pravidelně ošetřujte mazadly ve spreji 

(např. WD 40), minimálně každých šest měsíců. Nikdy nepoužívejte olej 
nebo vazelínu. Dbejte na to, abyste nepoužili příliš velké množství 
mazadla (způsobilo by to zanášení špíny mezi otáčející se části). 
Přebytečné mazivo otřete. 

− Pravidelně kontrolujte nahuštění pneumatik (max.170 kPa) 
− Skládání a rozkládání podvozku by mělo jít vždy lehce, pokud tomu tak 

není, spoje důkladně očistěte  a následně si přečtěte znovu příslušné 

odstavce v návodu k použití 
− Podvozek, plasty a kolečka je možné omývat teplou vodou s přídavkem 

běžného saponátu 
− Textilní komponenty potahu perte v ruce při maximální teplotě 30ºC, 

odstředivě neždímejte, nepoužívejte sušičku na prádlo. Počítejte s delší 
dobou sušení potahu. 

          Složení: 100% PES (polyester) s vodoodpudivou povrchovou 
úpravou 
− Nikdy kočárek nečistěte abrazivními čisticími prostředky, prostředky na 

bázi amoniaku, bělidly nebo lihovými čistidly 
− Za deště doporučujeme použít pláštěnku (není součástí základní výbavy) 
− V případě, že byl kočárek vystaven vlhkému prostředí, otřete ho savým 

materiálem a nechte v teple uschnout 
− Kočárek ukládejte na teplém a suchém místě 
− Doplňky a látkové součásti kočárku ukládejte a skladujte tak, aby jejich 

průhledné plastové části nebyly přehnuty nebo přeloženy. Při teplotách 
pod  5°C  může dojít k jejich poškození. 

− Nevystavujte kočárek dlouhodobě intenzivnímu slunečnímu záření 
− Povolená boční a výšková házivost koleček na obvodu pláště je  + / - 

2mm 
− Kočárek může být opravován jen zaměstnanci servisních středisek firmy 

PATRON nebo odborníky touto firmou pověřenými 
− K opravám mohou být použity jen náhradní díly dodávané firmou 

PATRON. 
 

Změny na všech výrobcích společnosti PATRON jsou vyhrazeny. 

1. Vodítko 
2. Kloub vodítka 
3. Transportní pojistka 
4. Otočný ovladač skládání 
5. Zámek skládání 
6. Zadní kolo 

7. Tlačítko rychloupínacího náboje kola 
8. Brzda 
9. Úchyty clip-A-go pro připevnění sedačky/adaptéru autosedačky 
10. Pedál brzdy 
11. Přední kolo 
12. Textilní košík 
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