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Vážený zákazníku, děkujeme za vaši volbu BuggyBoard Mini výrobce Lascal.
Doufáme, že s výrobkem budete spokojeni a výlet s vašimi dětmi a Buggy 
Boardem bude potěšením.

ČTĚTE A ŘIDTE SE TĚMITO POKYNY PEČLIVĚ A UCHOVEJTE PRO 
BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Pro detailní informace týkající se možnosti upevnění Buggy Boardu k různým 
typům kočárků, navštivte prosím :
www.buggyboard.info

ČESKY

• Navrženo pro použití s jedním dítětem věku cca 2 let výše a 
 maximální vahou 20 kg
• Vždy, pokud vaše dítě stojí na stupátku mějte vaše ruce na 
 rukojeti kočárku. Nikdy nenechávejte vaše dítě bez dozoru,
 pokud stojí na stupátku .
• Ujistěte se, že vaše ditě vždy oběma nohama stojí na 
 protiskluzné desce Buggy Board.
• Nikdy nepoužívejte brzdu kočárku, pokud vaše dítě stojí na 
 Buggy Boardu.
• Před každým použitím zkontrolujte všechna spojení a v případě 
 nutnost dotahněte.
• Nepoužívejte Buggy Board pokud je nějaká část zlomena,
 opotřebena, nebo chybí.
• Nikdy nenechte děti hrát si s Buggy Boardem.
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Rozpojení
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Registrační karta výrobku
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Číslo dílu Popis Smontované součásti Množství

81100 - 81106 Deska 1
81150 Úchyt s háčkem 1
81300 Rameno levé x 1
81301 Rameno pravé x 1
81310/81311 Šroub výškového nastavení (červený/modrý) x 2
81320 Podpěra ramen, levá x 1
81321 Podpěra ramene, pravá x 1
81330 Upevnovací deska x 2
81340 Upevnovací šroub x

x
x
x
x
x

2
81400 Kola 2
81520 Čep 2
81700 Návod
81570 Odpružené rameno levé
81571 Odpružené  rameno pravé
81572 Pružina
81573 Čep odpružení
81574 Aretace kola

1
1
1
2
2
2

81520

81340
81150

81100 - 81106

81330

81400

81300
81700

81320 81301

81571

81574

81572

81321

81310/81311

81570

81573

81602

81601

81603

8160081604

2

81604 Adhesní páska (25 x 50 mm) 2

81600 Úchyt pro Mini kompletní

80371 80370

80370 prodloužení
80371 Šroub prodloužení

2
2
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Model/
seriové 
číslo

81601 Kryt úchytu
81602 Pásek úchytu
81603 Čep úchytu

BuggyBoard is a registered trade-
mark and is protected by patent.
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Owners manual
Návod k obsluze
Gebrauchsanleitung
Manual del propietario
Manuel d’utilisation

Pt
Manuale utente
사용설명서
Handleiding
Manual do proprietário
Instrukcja obsługi
説明書

BUGGYBOARD -MINI™ NNI
www.buggyboard.info
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a = max . 22.5 cm / 9 in.

2. Umístění úchytů.
    Pro vice informací :www.buggyboard.info

Úchyty mohou být upevněny směrem vpřed,
nebo vzad. Mohou být uchyceny na různých  
tvarech trubek s max. průměrem 22,5 cm. 
Pásek ohněte okolo trubky. Pak protahněte 
pásek otvorem v krytu úchytu a pásek 
jemně dotahněte. Prověřte polohu úchytů 
abyste se ujistili, že
• Ramena (81300/81301) dosahnou na úchyty
(max 35 cm, s prodloužením 39 cm.
• Jsou umístěny na kočárku v co nejnižší 
poloze
• Nepříjdou do styku se skládacím 
mechanizmem kočárku.
• Ramena nepříjdou do styku s brzdovým 
mechanizmem a koly kočárku.

3. Upevnění úchytů

Ujistěte se o poloze úchytů,uvolněnte pásek  
a nalepte adhesivní pásek do mist uchycení 
úchytů. Přemistěte úchyt do mist, kde je 
nalepen adhesivní pásek, pásek úchytu 
utahněte. Úchyt zajistěte otáčením čepu 
úchytu ve směru hodinových ruček. Prověřte,
zda kočárek je možné řádně složit a brzdy 
jsou funkční, je možné, že budete nuceni 
přemístit úchyty.

2

3

2

1
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RAMENA

5
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6. Otočení ramen dopředu.

Desku otočte na kola.

(A) odšroubujte šrouby výškového nastavení 
81310 až dojde k úplnému uvolnění.
(B) pootočte rameny dopředu následně 
šrouby dotahněte.

4. Dotažení úchytů

Úchyty musí být řádně dotaženy ke kočárku,
aby se zabránilo jejich pohybu.

(Demontáž úchytů. Otočte proti směru 
hodinových ruček až do polohy úplného 
uvolnění).

5. Odstřižení pásků

Pásky odstřihněnte po montáži a to co 
nejblíže krytu. Odstrante ostré hrany.

Pozor: ponechání pásku bez odstřihnutí 
může znamenat kontakt s aretačním čepem 
apod. Tím by mohla být ohrožena 
bezpečnost při použití stupátka.

6 A 

B
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41 - 51 cm

25 - 41 cm

Alt. A Alt. B
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7. Umístění závěsných čepů 81520

Proměřte vzdálenost mezi středem 
každého úchytu.

Rozhodující pro směr závěsného čepu

Pokud naměřená vzdálenost je mezi:
• 25-41 cm způsob    níže A
• 41-51 cm způsob    níže B

8. Volba správného otvoru pro závěsný 
    čep.

V každém rameni jsou tři otvory, pro volbu 
otvoru, který se nejlépe hodí pro váš kočárek,
umistěte Buggy Board co nejblíže k zadní 
části kočárku, přitom se ujistěte, že dítě může 
stat pohodlně. Našroubujte čep do zvoleného 
otvoru, utahněnte mincí. Pokud ramena jsou 
krátká pro upevnění ke kočárku, použijte 
prodloužení, viz. obr. 13.
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ROZPOJENÍ

PŘIPOJENÍ

10

9

Click

Click

11
11. Rozpojení Buggy Boardu

Na koncové části úchytu stlačte tlačítko 
červeného háčku, přičemž přizvedněte 
ramena a vyjměte je z úchytu. 
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9. Připojení Buggy Boardu

Odšroubujte upevnovací šrouby 81340. 
Upravte šířku ramen a čepy zavěste do 
úchytů, pak šrouby dotahněte. Ujistěte se,
že ramena jsou rovnoměrně vzdálena od 
středu stupátka a čepy jsou zavěšeny v 
úchytech.

10. Vyrovnání desky

Uvolněte šrouby výškového nastavení 
81310 a vyrovnejte desku.

DULEŽITÉ !
Buggy Board musí být rozpojen od 
kočárku před složením kočárku.
Neskládejte Buggy Board pokud 
stupátko je připojeno.
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POKUD SE NEPOUŽÍVÁ

PRODLOUŽENÍ

Pokyny pro čištění: používejte roztok mýdlové vody a hadřík, nepoužívejte abrasivní 
roztok. Všechny součásti Buggy Boardu jsou zhotoveny z materiálů schopných recyklace.
 

ČIŠTĚNÍ A RECYKLACE

12

13
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
 

14

”Click””Click””Click”

13. Prodloužení
Položka č. 11310

U některých kočárků může být potřeba pro 
připojení ke kočárku prodloužení. Toto 
prodlouží každé rameno až o 6 cm.
Prodloužení je součástí dodávky 
Buggy Board.

14. Set úchytů  
Položka č. 11340

Pokud si přejete používat Buggy Board pro 
jiný, další kočárek bez toho, aniž byste 
muesli odšroubovat stávající úchyty,
můžete dokoupit set dalších úchytů jako 
příslušenství.

Použití jakéhokoliv příslušenství pro 
Buggy Board Mini, které nebylo 
schváleno výrobcem není doporučeno.

12. Přizvednutí Buggy Boardu

Pokud Buggy Board se momentálně 
nepoužívá, může být zavěšen na kočárek.
Zaklapněte háček 81150 do otvoru desky a 
popruh zavěste na vyvýšené místo vašeho 
kočárku.
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ZÁRUKA

Na váš Buggy Board se poskytuje záruka do dvou let od zakoupení konečným uživatelem za 
předpokladu dodržení pokynů dle návodu k použití. Stupátko se smí používat pouze na 
vozovkách bez příčných a podélných nerovností, díly jako kola, osové uložení, úchyty a 
ostatní navzájem se pohybující díly podléhají běžnému provoznímu opotřebení. Při 
manipulaci plasty za nízkých teplot méně jak pět stupnů, postupujte opatrně, tyto díly 
křehnou a může dojít k prasknutí. Tato záruka se poskytuje pouze na prvního majitele a 
musí být přiložen doklad o nákupu. 

Můžeme prohlásit, že tento výrobek má nejvyšší kvalitu. Výrobní process je pravidelně 
kontrolován auditory TUV externími I interními. Pravidelně jsou odebírány z výroby vzorky 
ke kontrole v naší laboratoři. Buggy Board Mini je testován a schválen u TÜV SÜD, Hong 
Kong s ohledem na příslušná ustanovení EN 1888:2003 odst. 6.1.1-6.1.5, 7.2.2.6, 17.3,
18.2 a 21.4.

Všechny součásti Buggy Board Mini jsou podrobeny testům a splnují normy pro výrobky 
pro děti dle CPSIA /(USA) a REACH (EU).

BEZPEČNOSTNÍ NORMY  A TESTY
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