
SK-2

Model BPC 4110, 4111, 4112, 4113
BPC 4310, 4311, 4312

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte informácie v tomto návode a ponechajte si ich na budúce použitie. Zmeny v texte, 
dizajne a  technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a  vyhradzujeme si právo na  ich 
zmenu. Čeština je pôvodná verzia.

VLASTNOSTI A FUNKCIE
•  Detská kolobežka na voľný čas
•  Nosnosť 45 kg

UPOZORNENIE – VÝROBOK
•  Výrobok musí byť zostavený dospelou osobou.
•  Deti musia byť pod neustálym dohľadom dospelej osoby, alebo osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, ak sa budú s hračkou 

hrať, aby sa zabránilo možnému zraneniu.
•  Výrobok by sa mal používať s opatrnosťou a s prihliadnutím na zručnosti používateľa, aby sa zabránilo pádom a nárazom 

a tým možnosti zranenia používateľa a tretích osôb.
•  Pri používaní kolobežky noste ochranné prostriedky ako helmu, chrániče lakťov a kolien. 
•  Nikdy nepoužívajte hračku na ceste, blízko motorových vozidiel, na svahoch v blízkosti bazéna a iných podobných miestach.
•  Deti musia neustále dodržiavať dopravné predpisy.
•  Hračku používajte len na rovnom povrchu, ako sú chodníky, cesty pre chodcov/bicykle alebo ihriská.
•  Nepoužívajte hračku v kopcovitom teréne alebo prudkom svahu.
•  Nepoužívajte hračku za tmy alebo pri zlom osvetlení.
•  Pri používaní vždy noste obuv a zaistite, aby hračku používalo vždy len jedno dieťa.
•  Neprekračujte maximálne zaťaženie hračky.
•  Rýchlosť by nemala prekročiť 5 km/h.
•  Pretože sa brzdový blok počas používania zahrieva, poučte deti, že pri priamom dotyku brzdy môže dôjsť k  popáleniu 

pokožky.
•  Nerobte žiadne úpravy tohto výrobku.
•  Aby ste zabránili zraneniu alebo možnému uduseniu, zlikvidujte všetky obaly podľa platných predpisov.
•  Farby a detaily sa môžu líšiť od obrázka na škatuli.
•  Balenie obsahuje malé časti, nebezpečné vdýchnutie.
•  Nie je vhodné pre deti do 3 rokov.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE
Pred každým použitím, prosím, skontrolujte, či je dobre pripevnená riadiaca tyč, či sú všetky skrutky dobre dotiahnuté a takisto 
sa uistite, že sú kolesá dokonale dotiahnuté a nevykazujú známky opotrebenia. Za pripevnenie a kontrolu dielov kolobežky 
pred použitím nesú zodpovednosť rodičia.
Výrobok skladujte v  čistom stave na suchom a  tmavom mieste. Čistite navlhčenou handričkou bez chlpov. Na  čistenie 
nepoužívajte agresívne či abrazívne čistiace prostriedky. Po použití očistite a osušte pomocou suchej utierky.

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA
Použité výrobky, prosím, odložte na príslušných zberných miestach v súlade s miestnou všeobecnou vyhláškou. 
Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Tento výrobok spĺňa požiadavky EÚ

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s. Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
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