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Informace o výrobku
Číslo modelu:____________________________

Datum výroby: ________________________________

Registrace výrobku

Záruka

Kontaktní údaje

Vyplňte prosím výše uvedené údaje. Číslo modelu a 
datum výroby jsou uvedeny na etiketě na rámu kočárku.
Výrobek můžete zaregistrovat na adrese:
www.nuna.eu/register-gear

Naše vysoce kvalitní výrobky jsme záměrně zkonstruovali 
tak, aby mohly růst s vaším dítětem i celou rodinou. 
Rozhodnete-li se nás kontaktovat, připravte si prosím 
číslo modelu a datum výroby. 

S požadavky na zakoupení náhradních dílů a servis se 
obracejte na naše servisní oddělení na mailu 
servis@babypoint.eu.

www.nuna.eu

10

Nuna International BV 
De Beeke 8 
5469 DW Erp 
The Netherlands



Požadavky na použití dítětem
Tento dětský kočárek je vhodný k použití dětmi, které 
vyhovují následujícím požadavkům:
Hmotnost: maximálně 20 kg (44 lb)
Výška: 114,3 cm (45 in) nebo méně
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VAROVÁNÍ
! Příslušenství, která nejsou schválena výrobcem, se
nesmějí používat.

! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

! Odstraňte všechny plastové obaly z dosahu dětí, hrozí
nebezpečí udušení.

! Kočárek je určen pro převoz jednoho dítěte od narození do
hmotnosti 20 kg a výšky 114,3cm.

! Vždy používejte zádržný systém. Po zapnutí pásů do
zámku upravte délku pásů tak, aby bezpečně přiléhaly k tělu
dítěte.

! Při nepříznivém počasí /déšť, sníh/ vždy používejte
originální pláštěnku.

! Není-li kočárek v pohybu, vždy jej zabrzděte.

! Neponechávejte kočárek odstavený ve svahu a na silnici.

! Na rukojeť kočárku zavěšujte pouze tašky k tomu určené
do maximální hmotnosti 1 kg.

! Pamatujte, že jakékoliv břemeno zavěšené na rukojeti
ovlivňuje stabilitu kočárku.

! Do košíku vkládejte pouze drobné, lehké předměty s
maximální hmotností 3,5 kg.



! Kočárek není hračka pro Vaše dítě, a proto by veškerou
manipulaci s ním měla provádět pouze dospělá osoba.

! Nejezděte s kočárkem po schodech, eskalátorech a
zvláštní pozornost dávejte ve výtahu.

! Kočárek není vhodný pro jízdu na nezpevněných
komunikacích, v terénu či kamenné dlažbě.

! Při jízdě s kočárkem neběhejte ani nejezděte na
kolečkových bruslích.

! Při opravách užívejte pouze originální výměnné části.

! Nikdy kočárek nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů.

! Před použitím kočárku se vždy ujistěte, že je kočárek
správně rozložen a všechna zajišťovací a připevňovací
zařízení jsou správně zapojená a funkční.

! Kočárek nevystavujte nadměrně slunečnímu záření a
nesušte jej na přímém slunci. Může dojít ke změně barvy
potahové látky.

! Při skládání a rozkládání kočárku zajistěte, aby vaše dítě
nebylo poblíž a nemohlo dojít k poranění.

! Kočárek vždy používejte pouze shodně s jeho určením.

! Vyhýbejte se jízdě v písku. Písek působí jako brusivo a
poškodí středy kol.
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! Kočárek splňuje normu  EN 1888:2012.

! Kočárek přenášejte pouze v nutných případech
uchopením za postranní trubky konstrukce kočárku.

! Kočárek nikdy nepřenášejte za madlo nebo rukojeť.

! Nedovolte vašemu dítěti, aby si s kočárkem hrálo / lezlo na
něj. Převrácení kočárku na dítě může způsobit vážnou újmu
na zdraví.

! Předejděte úrazu dítěte tím, že jej při skládání a rozkládání
kočárku ponecháte v bezpečné vzdálenosti.

! Ujistěte se, že Vaše dítě nemá ruce tam, kde by se mohly
zaklesnout nebo být přiskřípnuty, např. když se montují /
demontují takové díly jako bouda, madélko nebo se provádí
jiná manipulace.

! Nenechávejte dítě stát na kočárku.

! Neumisťujte kolem krku dítěte žádné provázky k uchycení
například hraček, může dojít k uškrcení dítěte.

! Nikdy nezvedejte kočárek s dítětem.

! Nepoužívejte košík k přepravě dítěte.

! Při ukládání / zvedání dítěte do / z kočárku by tento kočárek
měl být zabržděný parkovací brzdou.

! Kočárek může být používán pouze při rychlosti chůze, není
vhodný pro Joging.



! Nikdy nepoužívejte výrobek, je-li jeho část opotřebená
nebo poškozená.
! Kočárek nenahrazuje korbu ani postýlku. V případě
potřeby delšího spánku by mělo být dítě umístěno do korby, 
nebo postýlky. 
! Při použití kočárku od narození dítěte napolohujte zádovou
opěrku co nejvíce do lehu.
! Nedodržení instrukcí může vést ke zranění dítěte
! Nepokládejte žádné předměty na boudu kočárku.
! Kola mohou zanechat černé „šmouhy” na různých
površích, například parkety, laminát, nebo linoleum atd.
! Rukojeť používejte výhradně v některé ze zajištěných
poloh.
! Obrubníky a terénní nerovnosti přejíždějte se zvýšenou
opatrností. Opakované nárazy mohou kočárek poškodit.
! Přetěžování, nesprávné skládání a používání
příslušenství, které nebylo schváleno společností Nuna,
např. dětských sedaček, háčků na brašny, pláštěnek,
závěsných stupátek apod, může způsobit poškození
kočárku nebo způsobit jeho nebezpečnost.
! Malé díly představují nebezpečí vdechnutí a následného
udušení, a proto je uložte mimo dosah dětí.
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Seznam součástí
Před sestavením výrobku zkontrolujte, zda je výrobek 
kompletní a zda některá z jeho částí neschází.
Zjistíte-li, že některé součásti chybějí, obraťte se na 
prodejce. Sestavení výrobku nevyžaduje použití nářadí.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: Sejměte a neprodleně zlikvidujte 
ochranné kryty všech kol a nápravy s náboji kol.

1. Přední kolo (2x)
2. Zadní kolo (2x)
3. Madlo
4. Brzda
5. Stříška
6. Kšilt
7. Potah sedadla
8. Madlo
9. Nožní opěra
10. Přední kolo
11. Zadní kolo
12. Zámek popruhů
13. Polstry ramenních

popruhů

14. Tlačítko seřízení
rukojeti

15. Vložka
16. Rukojeť
17. Tlačítko složení

kočárku
18. Zámek na dětskou

autosedačku
19 Tlačítko polohování 
     zádové opěrky
20. Úložný košík
21. Pedál brzdy
22. Sestava brzdy
23. Pláštěnka
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Sestavení výrobku
Rozložení kočárku

Přední kola

Montáž brzdy

1 – Odjistěte pojistku složeného kočárku, jak je uvedeno 
na obrázku. (1)
2 – Otočte rukojeť kočárku směrem vzad od kočárku. 
Úplné rozložení kočárku je signalizováno zřetelným 
cvaknutím.
Nežli budete pokračovat, zkontrolujte, zda je rám pevně 
zaaretovaný v otevřené poloze. (2)

1 – Zasuňte přední kolo do uložení v rámu. Správné 
uchycení předního kola je signalizováno zřetelným 
cvaknutím. (3)
Tahem směrem ven zkontrolujte, zda je kolo pevně 
zajištěno. Stejně postupujte i na opačné straně rámu.
2 – Chcete-li přední kolo demontovat, vytáhněte 
uvolňovací tlačítko (4)-1 a vyjměte kolo z rámu.
(4)-2.

Nežli přistoupíte k upevnění sestavy brzdy k rámu 
kočárku, zkontrolujte, zda je pedál brzdy zvednutý.
1 – Zasuňte sestavu brzdy do trubky zadní nohy rámu. 
Cvaknutí signalizuje dokončení montáže sestavy brzdy. 
(5)
Tahem zkontrolujte, zda je sestava brzdy bezpečně 
připevněna.



Zadní kola

Úložný košík

Madlo

    Kontrola sestavení

 Sestavený kočárek je správně rozložený a zajištěný

 Zadní i přední kola jsou pevně zajištěná

 Konstrukce stříšky je připevněná k rámu kočárku

 Košík je bezpečně připevněný

  Ochranné madlo je bezpečně připevněné

1 – Zasuňte zadní kolo do uchycení v rámu. Správné 
zajištění zadního kola je signalizováno zřetelným 
cvaknutím. Stejně postupujte i na opačné straně rámu. (6)
Tahem zkontrolujte, zda jsou kola bezpečně připevněná.
2 – Chcete-li zadní kolo demontovat, stiskněte uvolňovací 
tlačítko (7)-1 a vyjměte kolo ze zadní nohy rámu (7)-2.

1 – Obepněte přehyb košíku okolo zadní části rámu a 
zapněte 3 patenty. (8)

      Dítě vždy zajistěte bezpečnostním popruhem. 
Ochranné madlo neplní funkci zádržného zařízení.
1 – Konce ochranného madla vyrovnejte s montážními 
protikusy na kočárku. Poté madlo zasuňte do protikusů. 
Cvaknutí signalizuje správné uchycení ochranného 
madla. (9)
2 – Chcete-li ochranné madlo demontovat, stiskněte 
odjišťovací tlačítka (10)-1 a madlo zvedněte. (10)-2
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Používání výrobku
Zabezpečení dítěte

Poloha ramenních popruhů

Stříška

1 – Stisknutím odjišťovacího tlačítka na zámku popruhů 
uvolněte spony a umístěte dítě do kočárku. (11)
2 – Spojte spony ramenního a pánevního popruhu. (12)
3 – Zajistěte sponu ramenního a pánevního popruhu v 
zámku a postup opakujte i na opačné straně. (13)
4 – Posunutím seřizovacích spon zajistěte, aby popruhy 
pevně přiléhaly k trupu dítěte. (14)

1 – Horní spony na ramenních popruzích lze posunovat 
směrem vzhůru a dolů, a tak seřídit délku ramenních 
popruhů. (15)

      Aby se předešlo závažnému zranění v důsledku pádu 
nebo vyklouznutí dítěte z kočárku, vždy dítě zajistěte 
bezpečnostním popruhem.
Přesvědčte se, zda pásy přiléhají k tělu dítěte. Vůle mezi 
trupem dítěte a ramenním popruhem by se měla rovnat 
přibližně tloušťce jedné dlaně.
DBEJTE, ABY NEDOŠLO ke zkřížení ramenních pásů. 
Zkřížené ramenní pásy by vyvíjely tlak na krk dítěte.

1 – Chcete-li stříšku rozložit, zatáhněte za stříšku směrem 
k přední části sedadla. Chcete-li stříšku složit, stáhněte ji 
směrem vzad. (16)
2 – Chcete-li zvýšit proudění vzduchu, otevřete kryt okna 
ve stříšce směrem vzhůru. (17)



Nastavení sklonu opěradla

Nožní opěra

Aretace natáčení předních kol3 – Chcete-li zvětšit plochu stínu, rozepněte přední zip a 
stáhněte clonu dream drape™. (18)
4 – Chcete-li zesílit proudění vzduchu v kočárku, 
rozepněte horní zip, který odhalí síťku. Smotejte textilní 
klopu a zajistěte ji pomocí poutka. (19)
5 – Chcete-li získat přístup k dítěti od zadní strany 
kočárku, rozepněte dolní zip. Smotejte textilní klopu a 
zajistěte ji pomocí poutka. (20)
6 – Chcete-li sejmout stříšku, rozepněte oba zipy na zadní 
straně kočárku a vysuňte montážní úchyty stříšky. (21) 
7 - Pro nasazení boudy ji nasuňte na uchycení na 
konstrukci. (22)
8 - Připněte zadní část stříšky pomocí zipu. (23)

Opěradlo disponuje 4 polohami sklonu.
1 – Chcete-li zvětšit sklon opěradla, stiskněte seřizovací 
páku opěradla a zatáhněte za opěradlo směrem dolů. 
Chcete-li opěradlo zvednout, zatlačte je nahoru. (24)

      Zkontrolujte, zda je úhel sklopení opěradla vhodný k 
dalšímu provozu kočárku.

Nožní opěra disponuje 2 polohami.
1 – Chcete-li polohu nožní opěry zvýšit, stačí ji zvednout. 
Chcete polohu nožní opěry snížit, stiskněte seřizovací 
tlačítko uprostřed nožní opěry (25)-1 a zatlačte na nožní 
opěru (25)-2.

Aretaci natáčení předních kol doporučujeme používat při 
jízdě na hrbolatém povrchu.
1 – Chcete-li přední kolo zajistit v poloze pro přímou jízdu, 
vytáhněte zámek aretace kola vzhůru. (26)
2 – Chcete-li natáčení kola odjistit, zatlačte zámek aretace 
dolů. (27)
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Brzda

Rukojeť

Skládání

1 – Chcete-li zajistit zadní kola, sešlápněte červenou část 
pedálu brzdy. (28)
2 – Chcete-li odjistit zadní kola, sešlápněte zelenou část 
pedálu brzdy. (29)

       Při zastavení vždy kočárek zajistěte brzdou.
Po zajištění mírným tlakem na kočárek zkontrolujte, zda je 
brzda funkční.

Rukojeť disponuje čtyřmi polohami nastavení.

1 – Chcete-li upravit výšku rukojeti, stiskněte seřizovací 
tlačítka (30)-1 a upravte polohu rukojeti směrem nahoru 
nebo dolů (30)-2.

Před složením kočárku shrňte stříšku směrem k zadní 
straně kočárku.
1 – Chcete-li složit kočárek, posuňte horní tlačítko (29)-1 
a poté stiskněte tlačítko (29)-2.
2 – Podržte obě tlačítka aktivovaná a otočte rukojeť 
směrem vpřed. (30)
3 – Otočte a zajistěte pojistku proti rozložení kočárku. (31) 



 Některé modely neobsahují veškeré prvky příslušenství.

Dětský zádržný systém řady PIPA 

Pláštěnka na dětský kočárek TAVOPříslušenství

Informace o sestavení a použití autosedačky pro 
novorozence najdete v návodu k jejímu použití.

      Sklopte sedadlo kočárku do nejnižší polohy, shrňte 
stříšku vzad a připevněte ochranné madlo.
1 – Vyklopením západky (34)-1 otevřete zámek na 
dětskou autosedačku.
Přiklopením západky (34)-2 zámek na dětskou 
autosedačku zavřete.
2 – Otevřete zámek na dětskou autosedačku a umístěte 
autosedačku tak, aby její přední část spočívala na 
ochranném madlu. Poté zavřete západku zámku. (35)

      Správné připevnění autosedačky ke kočárku 
zkontrolujte tahem za autosedačku směrem vzhůru.
Autosedačku pro novorozence před složením kočárku 
demontujte.
3 – Chcete-li autosedačku demontovat, stiskněte 
odjišťovací páku (36)-1 a autosedačku zvedněte (36)-2.

Chcete-li pláštěnku umístit na kočárek, navlékněte ji přes 
sedadlo kočárku. (37)
Po umístění pláštěnky vždy kontrolujte přísun čerstvého 
vzduchu, zejména za velmi teplého počasí.
Použitou pláštěnku před složením vždy důkladně očistěte 
a osušte.
Po montáži pláštěnky se NEPOKOUŠEJTE skládat 
kočárek.
NEUSAZUJTE dítě do kočárku pod pláštěnku za horkého 
počasí.

23
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Čištění a údržba
Rám, plastové díly a textilie čistěte vlhkým hadříkem. 
Nepoužívejte abraziva ani bělidla. Nepoužívejte silikonová 
maziva, která přitahují nečistoty a způsobují znečištění 
kočárku. Kočárek neskladujte na místech se zvýšenou 
vlhkostí.
Kola kočárku pravidelně čistěte vodou a odstraňujte 
veškeré nečistoty.
K zajištění dlouhé životnosti tento výrobek po použití v 
deštivém počasí otírejte měkkým, absorpčním hadříkem.
Pokyny k praní a sušení jsou uvedeny na etiketě na 
textilní části kočárku.
Je běžné, že textilie vlivem slunečního záření blednou a 
že se po delší době, a to i při správném používání, 
opotřebují.
Z důvodu bezpečnosti používejte pouze originální díly 
Nuna.
Provádějte pravidelnou kontrolu řádné funkce všech 
součástí. Zjistíte-li roztržení, poškození či absenci 
některých součástí, výrobek nepoužívejte.
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