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VAROVÁNÍ! 
Čtěte pozorně návod na použití a uschovejte pro pozdější nahlédnutí.
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Vážení, děkujeme za váš výběr stupátka BuggyBoard-Maxi™ výrobce Lascal. Doufáme, že budete při 
procházkách s vašimi dětmi spokojeni  s výrobkem BuggyBoard™.

Pro podrobnější informace týkající se připojení BuggyBoard™ 
k různým typům kočárků navštivte:
www.buggyboard.info
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USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

- 132 -

SEZNAM DÍLŮ

Číslo Popis Sestavené části Počet

81610 - 81612 Deska stupátka
Pásek s háčkem
Šroub pro výškové nastavení (červený/modrý)
Úchyt ramene levý
Úchyt ramene pravý
Jistící deska
Šroub pro nastavení šířky
Kolo

1
81150 1
81310/81311 x 2
81320 x 1
81321 x 1
81330 x 2
81340 x

x
x
x

2
81613 2

2

81520
81604 Protiskluzová podložka (25 x 50 mm)

Zajišťovací čep
Návod k používání
Odpružení levé
Odpružení pravé
Pružina
Nýt odpružení
Pojistka kola
Prodloužení
Šroub prodloužení
Rameno levé
Rameno pravé

2
2

81800
81614
81615
81616

80370
80371

1
1
1
2

2
2

x
x

81617
81618

2
2

x81300 1
x81301 1

81520

8134081150

81610 - 81612

81330

81613

81800

81320

81300

81615

81618

81616

81321

80371

81310/81311

81614

81617

81600 Upínací spojka kompletní
                  81601 Konektor
                  81602 Plastový pásek
                  81603 Šroub

81602

81601

81603

81600

81604

80370

81301

www.buggyboard.info

Control no.

BUGGYBOARD-MAXI™
Modell / Model / Modelo / Modèle / / Típus / Модель / Malli / 모델 :

DeEs Fr It Nl       Pt
Da Pl

Zh

Owners manual
Manual del propietario
Manuel d’utilisation
Gebrauchsanleitung
Manuale utente
Handleiding
Manual do proprietário
説明書

En

Használati utasítás
Руководство для владельца
Navodila za uporabo
Käyttöohje
Bruksanvisning
사용설명서
Brugsanvisning
Instrukcja obsługi

SlHu Ru Fi Sv Ko
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a = max . 22.5 cm / 9 in.

2. Umístění upínacích spojek.
Pro vice informací: www.buggyboard.info

Upínací spojky mohou být umístěny směrem 
dopředu nebo dozadu na různých typech 
podvozků a různých průměrech trubek až do 
obvodu 22,5 cm. Upínací pásek spojky obtočte 
okolo trubky kočárku, protáhněte otvorem 
konektoru a zlehka dotáhněte, abyste si 
stanovili polohu. Zkontrolujte polohu upínací 
spojky a ubezpečte se že,
• ramena (81300/81301) dosáhnou na upínací 
spojky (ne výše než 35 cm a s prodloužením
maximálně 39 cm nad zemí). 
• upínací spojky upevněte co nejníže na 
kočárku 
• dbejte na to, aby nebyl omezen skládací 
mechanizmus kočárku
• dbejte na dostatečnou vzdálenost od kol 
a brzdového mechanizmu kočárku

3. Upevnění upínacích spojek.

Dříve než upínací spojky připevníte a 
dotáhnete, přilepte protiskluzové podložky na 
tomto místě.Obtočte nyní upínací pásek spojky 
okolo trubky podvozku, protáhněte otvorem v 
konektoru a dotáhněte. Zajistěte dotažením 
šroubu ve směru hodinových ručiček. Prověřte 
správnou funkci skládání a brzdy kočárku; 
pokud toto není možné, musíte polohu spojek 
změnit.

2

3

2

1
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(Vyjmutí kol)

KOLA A RAMENA

1. Upevnění kol a ramen.1
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RAMENA

5
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4

6. Otočení ramen dopředu.

Stupátko postavte na kola.

(A) Povolte šroub nastavení výšky ramen
(81310), aby bylo možné jimi otáčet.
(B) Otočte ramena dopředu a šrouby 
dotáhněte.

4. Dotažení spojek.

Spojky musí být pevně upevněny k
podvozku tak, aby se nemohly pohybovat

(Pro demontáž spojky šroub uvolněte
otáčením proti směru hodinových ručiček)

5. Ustřižení pásku.

Ustřihněte přečnívající upínací pásek co 
nejblíže konektoru a zahlaďte ostré hrany.

Upozornění: Neustřižený pásek může 
omezit funkci zaklapnutí a může mít vliv na
bezpečnost při používání  stupátka 
BuggyBoard™ 

6 A 

B
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7. Umístění zajišťovacích čepů.

Změřte vzdálenost mezi středy obou 
upínacích spojek.

Rozhodněte o směru zajišťovacích čepů.

Pokud naměřený rozměr je mezi:
• 31-43 cm  viz obr.A
• 43-54 cm viz obr.B

43 - 54 cm

31 - 43 cm

Alt. A Alt. B

1

3

2

A

B

8

7
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8. Volba správného otvoru.

V každém rameni jsou tři otvory. Pro výběr 
nejlepší polohy stupátka BuggyBoard™ 
přibližujte stupátko co možná nejblíže ke 
kočárku. Rovněž se  ujistěte, že vaše dítě 
může pohodlně stát. Pokud jste nalezli 
optimální otvor, zašroubujte zajišťovací čep 
do příslušného otvoru a utáhněte případně 
mincí. Pokud jsou ramena příliš krátká, 
použijte sadu prodloužení – viz obr. 13.    
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ODPOJENÍ

PŘIPOJENÍ

10

9

Click

Click

11
11. Odpojení BuggyBoard™.

Stlačte červenou pojistku na šroubu spojky a 
rameno tahem nahoru vyjměte.
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9. Připojení BuggyBoard™.

Uvolněte šrouby pro přestavení šířky (81340). 
Upravte šíři ramen a zavěste je do šroubu 
spojky. Následně šrouby pro přestavení šířky 
dotáhněte. Ujistěte se, že ramena mají 
stejnou vzdálenost od středu stupátka a 
zajišťovací čepy jsou řádně zaklapnuty.

10. Nastavení výšky stupátka.

Uvolněte šrouby pro výškové nastavení
(81310),  stupátko nastavte do požadované
polohy a šrouby opět dotáhněte.

DŮLEŽITÉ !
Stupátko BuggyBoard™ musí být 
odpojeno než začnete kočárek 
skládat. Neskládejte kočárek s 
připojeným stupátkem BuggyBoard™ 
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POKUD SE NEPOUŽÍVÁ

SADA PRODLOUŽENÍ

Pokyny pro čištění: Používejte teplou vodu a měkký hadřík. Neužívejte abrasivní 
prostředky.  Všechny díly stupátka BuggyBoard™ a obalové materiály  jsou vyrobeny z  
recyklovatelných materialů.

ČIŠTĚNÍ A RECYKLACE

12

13
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

13. Sada prodloužení
Číslo kompletu 11310 

Aby bylo možné BuggyBoard™ upevnit k 
některým typům kočárků, je nutné použít 
sadu (2 ks) prodloužení, které prodlouží 
ramena až o 6cm. Tato sada je součástí 
balení BuggyBoard™.   

 
14. Sada příslušenství
Ćíslo kompletu 11340

Pokud chcete připojit BuggyBoard™ k jinému
kočárku bez toho, abyste museli odmontovat
upínací spojky, je možné zakoupit sadu 
náhradních upínacích prvků: 
2 upínací spojky, 2 zajišťovací čepy, 
2 protiskluzové pásky a 1 pásek s háčkem.

Používejte pouze originální náhradní
díly pro BuggyBoard Maxi™ schválené
výrobcem.

12. Zavěšení BuggyBoard™.

Jestliže BuggyBoard™ nepoužíváte, lze jej 
dočasně přizvednout a zavěsit na kočárek
páskem. Háček (81150) ukotvíte do stupátka   
a pásek upevníte na vyvýšeném místě 
kočárku.

14
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ZÁRUKA

 
ZÁRUKA

Záruka na váš BuggyBoard™ je 2 roky od data zakoupení při běžném používání, při 
dodržení návodu k použití  a proti předložení dokladu o nákupu.

Chtěli bychom vás ujistit, že u výrobku je zajištěna nejvyšší kvalita, výrobní proces je 
pravidelně kontrolován interní i externí kontrolou jakosti (TÜV).  Vzorky dílů a kompletní 
produkty jsou také pravidelně testovány v našich vlastních laboratořích. Stupátko 
BuggyBoard-Maxi™ je testováno a schváleno zkušebnami SGS Standards Technical 
Services Co. Ltd, Guangzhou, China a SP Swedish National Testing and Research 
Institute ve shodě s normou EN 1888:2003, bod 6.1.1 – 6.1.5, 7.2.2.6, 17.3, 18.2 a 
21.4

ATESTY

• Konstruováno a určeno pro použití s jedním dítětem 
od  2 let do maximální váhy 20 kg.

• Mějte vždy obě ruce na rukojeti kočárku, pokud dítě 
převážíte na stupátku BuggyBoard™. Nikdy nenechávejte 
dítě bez dozoru, když stojí na stupátku BuggyBoard™. 

• Ujistěte se, že dítě vždy stojí oběma nohama na 
protiskluzové ploše stupátka BuggyBoard™. 

• Nikdy nepoužívejte brzdu kočárku, pokud dítě stojí na 
stupátku BuggyBoard™.  

• Před každým použítím zkontrolujte spojky a dotáhněte je, 
je-lito třeba.

• Nepoužívejte BuggyBoard™, pokud je některý díl 
poškozennebo chybí.

• Nikdy nenechávejte dítě hrát si se stupátkem 
BuggyBoard™.

 

 

 

 

VAROVÁNÍ
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