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Brašna Style Plus
Návod k použití:
Připevněte popruhy s karabinou pomocí autopatentů na vodítko. Brašna se odpoutá pomocí karabin z plastového poutka na obou stranách. Popruhy s karabinou zůstávají na vodítku. Maximální zatížení brašny by
nemělo přesahovat 1kg. !!!!Přetížení brašny zavěšené na vodítku může zhoršit stabilitu kočárku!!!!
Údržba: Brašnu lze v případě potřeby vyprat ručně při teplotě maximálně 40°C. Nesušte brašnu v sušičce.
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Bag Style Plus
Instruction for use:
Fix the belts with carabine, with tack on the handlebar. Bag can be removed from carbines which are hanged
in a plastic tabs on both sides. The straps with carbine remain on a handlebar. The bag maximum loading
should not exceed 1kg. !!!!Overloading the bag hanged on the handle may worsen the stability of the stroller!!!!
Maintenance: The bag can easily be hand washed at maximum 40°C. Do not use the dryer.
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Pflegetasche Style Plus
Gebrauchsanweisung:
Befestigen Sie die Gurte mit den Karabinenhaken mittels Druckknöpfe an den Schiebebügel. Machen Sie die
Karabinerhaken auf beiden Seiten frei und dann abnehmen Sie die Tasche. Gurte mit Karabinerhaken bleiben
auf dem Schiebegriff.
Maximale Belastung der Tasche darf nicht 1 kg überschreiten. !!!Die Überlastung der an dem Schiebegriff
aufgehängten Tasche beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens!!!
Pflege: Bei Bedarf kann die Pflegetasche bei 40°C mit einem Feinwaschmittel in der Hand gewaschen
werden. Trocknen Sie die Pflegetasche nicht in einer Trockenmaschine.

D

SK Taška ku kočíku Style Plus
Návod k použitiu:
Pripevniť popruhy s karabínou pomocou auto patentov na vodítko. Taška sa odpúta prebiehať pomocou karabín z
plastového pútka na oboch stranách. Popruhy s karabínou zostávajú na vodítku. Maximálne zaťaženie brašne by nemalo
presahovať 1kg. !!!! Preťaženie brašne zavesené na vodítku môže zhoršiť stabilitu kočíka !!!!
Údržba: Tašku možno v prípade potreby vyprať ručne pri teplote max. 40°C. Nesušte tašku v sušičke.
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Warranty conditions:
EN
1. The product is coveredby 24months warranty period from the date ofsale.
2. The product has to be used entirely to the purpose, to which has been designed for. The userhas to follow the instructions mentioned in the User
Guide. Producer is not responsible for anydefects caused by incompetent handling in conflict with the User Guide instructions.
3. The warranty claim has to be applied at the point of sale (incl. e-shops and alternative sales). Warranty claim procedure follows presently valid
standards of EU.
4. User is requested to show undisputable acquiring document of the product to initiate warranty claim procedure. To speed up the process it is
recommended to advance the purchase receipt and filled in warranty sheet, includingproduct serialnumber.
5. The warranty does not cover the defects caused by regularusage, forbidden overloading, accident, violence or incompetent intervention into the
product or incompetent handling with it.
6. Warranty period cannot be interchanged with the period ofuse. The period, for which the product, in respect of its characteristics, given purpose
anddifference in construction, can beused properly, when theproduct isused and maintained properly accordingto the userguide.
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Gewährleistungsbedingungen:
DE
1. Es gibt aufdas Produkt einen Gewährleistungsanspruch von 24Monaten. Die Gewährleistungsfristbeginnt mit dem Tage des KaufesderWare.
2. Das Produkt muss gemäß Bedienungsanweisungundnurzum Zweck, zu welchem es bestimmt ist, gebraucht werden. FürSchäden, welche aus
Grundedes unsachgemäßenGebrauchs inWiderspruchmit Gebrauchsanweisungentstanden haben, ist derHerstellernicht verantwortlich!
3. Wenden Sie sich im Reklamationsfall ausschließlich an Ihren Fachhändler (inkl. Internet-oder Alternativ-Verkäufer), bei dem Sie die Ware
gekauft haben. Gewährleistungsanspruch befolgt durch die entsprechenden Abschnitte der Zivil-und andere Gesetze der Bundesrepublik
Deutschland.
4. Bei einem Gewährleistungsanspruch muss derVerbraucherohne Zweifelnachweisen,dass erbeidem VerkäuferdieWare / das Produkt
gekauft hat. Fürdie Beschleunigungdes Gewährleistungsanspruchs istdem Benutzerempfohlen, die Quittungdes Produktes sowie auchdas
Garantieschein mit derSeriennummerderbeanspruchten Ware vorzulegen.
5. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Verschleiß der normalen Nutzung. Es wird keine Gewähr übernommen für Mängel oder Schäden,
welche auf Grund einer unrichtigen Benutzung entstanden haben; Z. B. durch unerlaubte Überlastung, Unfall, mechanische Beschädigung,
Gewalt oderdurch ein unsachgemäßes Eingreifen in das Produkt.
6. ie Gewährleistungsfrist darf nicht mit einer Gebrauchszeit verwechselt werden. Die Gebrauchszeit ist eine Dauer, in welcher ein Produkt in
ordnungsgemäßer Verwendung und richtiger Pflege inkl. WartungderWare passiert und in der die Ware aufgrund seiner Eigenschaften, dem
Zweckund der Unterschiede in der Konstruktion korrekt verwendet wird.
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Záruční podmínky:

CZ

CZ

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží vdobě dvaceti čtyřměsíců odpřevzetí.
2. Výrobekmusí býtpoužíván výhradně kúčelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými vnávodu kpoužití. Za škody
vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Reklamacemusí být uplatněnau prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobekzakoupen. Uplatnění reklamace se
řídípříslušnýmiparagrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
4. Při uplatnění reklamace musí uživatelnezpochybnitelně prokázat, že uprodejce zboží/výrobekzakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamace se
uživatelidoporučuje předložit doklado koupi výrobku a vyplněný záruční list s výrobním číslem reklamovaného zboží.
5. Záruka se nevztahuje naopotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním. Záruka taképozbýváplatnosti, byly- li závady způsobeny
nedovolenýmpřetěžováním, nehodou, mechanickýmpoškozením, násilím nebo neodborným zásahemdo výrobku čineodborným zacházeníms ním.
6. Výrobekmusí být řádně užíván, ošetřován,udržován a skladován dle pokynů uvedených vnávodu kpoužití.
7. Záruční dobu nelze zaměňovat s užitnoudobou, tj.dobou po kteroupři správnémpoužívání a správnémošetřování, včetně údržby, lze zboží
vzhledem kesvým vlastnostem, danémuúčelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.
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Záručné podmienky:
1. Na výroboksa vzťahuje záručná doba 24mesiacovodo dňapredaja.
2. Výrobokmusí byť používaný výhradne kúčelom, ku ktorým je určený a používateľ sa musí riadiť pokynmiuvedenými v návode na použitie.
Za škody vzniknuté na výrobku z dôvodu neodborného zaobchádzania vrozpore s „Návodomna použitie“ výrobcanezodpovedá.
3. Reklamácia musí byť uplatnená u predajcu (zahrňujúc predajcov cez internet alebo alternatívnych), kde bol výrobok zakúpený. Uplatnenie
reklamácie sa riadipríslušnýmiparagrafmiObčianskeho a iných zákonovSR.
4. Priuplatnení reklamáciemusí používateľnespochybniteľne preukázať, že upredajcu tovar/ výrobokzakúpil. Preurýchlenie vyriadenia reklamácie
sapoužívateľovidoporučujepredložiťdoklad ozakúpení výrobkua vyplnenýzáručný list s výrobnýmčíslomreklamovanéhotovaru.
5. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí sposobené ich obvyklým používaním. Záruka taktiež stráca platnosť, ak závady boli spôsobené
nedovoleným preťažovaním, nehodou, mechanickým poškodením, násilím alebo neodborným zásahom do výrobku či neodborným
zachádzaním s ním.
6. Záručnú dobu nie je možné zamieňať s dobou úžitnou, 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 používať.
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5. The warranty does not cover the defects caused by regularusage, forbidden overloading, accident, violence or incompetent intervention into the
product or incompetent handling with it.
6. Warranty period cannot be interchanged with the period ofuse. The period, for which the product, in respect of its characteristics, given purpose
anddifference in construction, can beused properly, when theproduct isused and maintained properly accordingto the userguide.
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Gewährleistungsbedingungen:
DE
1. Es gibt aufdas Produkt einen Gewährleistungsanspruch von 24Monaten. Die Gewährleistungsfristbeginnt mit dem Tage des KaufesderWare.
2. Das Produkt muss gemäß Bedienungsanweisungundnurzum Zweck, zu welchem es bestimmt ist, gebraucht werden. FürSchäden, welche aus
Grundedes unsachgemäßenGebrauchs inWiderspruchmit Gebrauchsanweisungentstanden haben, ist derHerstellernicht verantwortlich!
3. Wenden Sie sich im Reklamationsfall ausschließlich an Ihren Fachhändler (inkl. Internet-oder Alternativ-Verkäufer), bei dem Sie die Ware
gekauft haben. Gewährleistungsanspruch befolgt durch die entsprechenden Abschnitte der Zivil-und andere Gesetze der Bundesrepublik
Deutschland.
4. Bei einem Gewährleistungsanspruch muss derVerbraucherohne Zweifelnachweisen,dass erbeidem VerkäuferdieWare / das Produkt
gekauft hat. Fürdie Beschleunigungdes Gewährleistungsanspruchs istdem Benutzerempfohlen, die Quittungdes Produktes sowie auchdas
Garantieschein mit derSeriennummerderbeanspruchten Ware vorzulegen.
5. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Verschleiß der normalen Nutzung. Es wird keine Gewähr übernommen für Mängel oder Schäden,
welche auf Grund einer unrichtigen Benutzung entstanden haben; Z. B. durch unerlaubte Überlastung, Unfall, mechanische Beschädigung,
Gewalt oderdurch ein unsachgemäßes Eingreifen in das Produkt.
6. ie Gewährleistungsfrist darf nicht mit einer Gebrauchszeit verwechselt werden. Die Gebrauchszeit ist eine Dauer, in welcher ein Produkt in
ordnungsgemäßer Verwendung und richtiger Pflege inkl. WartungderWare passiert und in der die Ware aufgrund seiner Eigenschaften, dem
Zweckund der Unterschiede in der Konstruktion korrekt verwendet wird.
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Záruční podmínky:
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1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží vdobě dvaceti čtyřměsíců odpřevzetí.
2. Výrobekmusí býtpoužíván výhradně kúčelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými vnávodu kpoužití. Za škody
vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Reklamacemusí být uplatněnau prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobekzakoupen. Uplatnění reklamace se
řídípříslušnýmiparagrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
4. Při uplatnění reklamace musí uživatelnezpochybnitelně prokázat, že uprodejce zboží/výrobekzakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamace se
uživatelidoporučuje předložit doklado koupi výrobku a vyplněný záruční list s výrobním číslem reklamovaného zboží.
5. Záruka se nevztahuje naopotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním. Záruka taképozbýváplatnosti, byly- li závady způsobeny
nedovolenýmpřetěžováním, nehodou, mechanickýmpoškozením, násilím nebo neodborným zásahemdo výrobku čineodborným zacházeníms ním.
6. Výrobekmusí být řádně užíván, ošetřován,udržován a skladován dle pokynů uvedených vnávodu kpoužití.
7. Záruční dobu nelze zaměňovat s užitnoudobou, tj.dobou po kteroupři správnémpoužívání a správnémošetřování, včetně údržby, lze zboží
vzhledem kesvým vlastnostem, danémuúčelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.
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SK
Podmínky užití:
1. Na výroboksa vzťahuje záručná doba 24mesiacovodo dňapredaja.
2. Výrobokmusí byť používaný výhradne kúčelom, ku ktorým je určený a používateľ sa musí riadiť pokynmiuvedenými v návode na použitie.
Za škody vzniknuté na výrobku z dôvodu neodborného zaobchádzania vrozpore s „Návodomna použitie“ výrobcanezodpovedá.
3. Reklamácia musí byť uplatnená u predajcu (zahrňujúc predajcov cez internet alebo alternatívnych), kde bol výrobok zakúpený. Uplatnenie
reklamácie sa riadipríslušnýmiparagrafmiObčianskeho a iných zákonovSR.
4. Priuplatnení reklamáciemusí používateľnespochybniteľne preukázať, že upredajcu tovar/ výrobokzakúpil. Preurýchlenie vyriadenia reklamácie
sapoužívateľovidoporučujepredložiťdoklad ozakúpení výrobkua vyplnenýzáručný list s výrobnýmčíslomreklamovanéhotovaru.
5. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí sposobené ich obvyklým používaním. Záruka taktiež stráca platnosť, ak závady boli spôsobené
nedovoleným preťažovaním, nehodou, mechanickým poškodením, násilím alebo neodborným zásahom do výrobku či neodborným
zachádzaním s ním.
6. Záručnú dobu nie je možné zamieňať s dobou úžitnou, 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 používať.
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