Stela¿ do gondoli dla jednego
dziecka od 0 do wagi 9 kg.

Classico / Classico Velo

Dziêkujemy za wybór produktu Peg Perego.

UWAGA!
WA¯NE: przeczytaj uwa¿nie poni¿sz¹ instrukcjê i zachowaj j¹ na przysz³oœæ.
Przestrzeganie zawartych w niej poleceñ i wskazówek zapobiegnie powstaniu
niebezpiecznych dla dziecka sytuacji.
- Produkt jest przystosowany do przewo¿enia w gondoli jednego dziecka.
- Nie stosuj go do przewo¿enia wiêkszej iloœci dzieci ni¿ podaje producent.
- W stela¿, dziêki zastosowaniu systemu ganciomatic, mo¿na wpi¹æ gondolê Primonido
Evolution (Culla Auto lub Young Auto) lub fotelik samochodowy Primo Viaggio.
- Przed rozpoczêciem u¿ytkowania upewnij siê, ¿e produkt w którym przewo¿one jest
dziecko, zosta³ prawid³owo wpiêty w stela¿.
- Obs³ug¹ i monta¿em mog¹ siê zajmowaæ wy³¹cznie osoby doros³e.
- Nie u¿ywaj stela¿a jeœli zagubieniu lub uszkodzeniu uleg³ jakiœ jego element.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Nie wk³adaj palców w ruchome mechanizmy stela¿a.
- Nie wieszaj ¿adnych przedmiotów na r¹czce stela¿a ani w innych miejscach - mog¹ one
spowodowaæ utratê jego stabilnoœci. W torbie pielêgnacyjnej nie przewoŸ przedmiotów
o ³¹cznej wadze przekraczaj¹cej 1 kg, a w koszu – 5 kg.
- Nie u¿ywaj stela¿a na schodach, stopniach oraz w pobli¿u innych niebezpiecznych
przedmiotów.
- U¿ywanie akcesoriów nie zatwierdzonych przez producenta mo¿e byæ niebezpieczne.
- Produktu nie mo¿na u¿ywaæ podczas jazdy na rolkach lub biegania.
- Stela¿ z wpiêt¹ gondol¹ lub fotelikiem nie jest przystosowany do usypiania dziecka
poprzez ko³ysanie nim na boki - czynnoœæ ta mo¿e spowodowaæ mechaniczne uszkodzenie
konstrukcji stela¿a!
- ZAWSZE ZA£¥CZAJ HAMULEC PODCZAS POSTOJU WÓZKA ORAZ PODCZAS
WPINANIA / WYPINANIA ZE STELA¯Y PRODUKTÓW S£U¯¥CYCH DO
PRZEWO¯ENIA DZIECKA.
RODZAJE ZASTOSOWANYCH KÓ£ (w zale¿noœci od modelu i kolekcji ):
- stela¿ classico – ko³a piankowe;
- stela¿ classico velo – ko³a pompowane.
INSTRUKCJA OBS£UGI
MONTA¯ R¥CZKI
1. U¿ywaj¹c œrubokrêta, wykrêæ z r¹czki znajduj¹ce siê po obu jej bokach œrubki i zaœlepki.
2. Na³ó¿ r¹czkê na koñcówki wyjêtego z kartonu ale jeszcze nie roz³o¿onego stela¿a.
3. Zgodnie z rysunkiem, na³ó¿ zaœlepki na otwory znajduj¹ce siê po zewnêtrznej stronie
r¹czki, a œrubki po wewnêtrznej stronie i wkrêæ je przy pomocy œrubokrêta.
MONTA¯ KÓ£
4. Ze z³o¿onego stela¿a usuñ ochraniacze znajduj¹ce siê na koñcówkach osiek.
5. Najpierw za³ó¿ ko³a na osie znajduj¹ce siê po tej stronie z³o¿onego stela¿a co r¹czka nak³adaj ko³a na osie do momentu a¿ zaskocz¹ blokady (us³yszysz „klikniêcie”).
SprawdŸ, czy ko³a zosta³y poprawnie za³o¿one.

6. Nastêpnie za³ó¿ ko³a znajduj¹ce siê po przeciwnej stronie z³o¿onego stela¿a ni¿ r¹czka.
Na³ó¿ ko³a na osie i dociskaj do momentu a¿ zaskocz¹ blokady (us³yszysz „klikniêcie”).
Upewnij siê, ¿e ko³a zasta³y prawid³owo na³o¿one.
HAMULEC
7. Aby za³¹czyæ hamulec, opuœæ nog¹ dŸwigniê znajduj¹c¹ siê miêdzy tylnymi ko³ami. Aby
uwolniæ hamulec, unieœ dŸwigniê.
ROZK£ADANIE STELA¯A
Aby u³atwiæ sobie wykonanie tej czynnoœci, zalecamy opuœciæ dŸwigniê hamulca.
8. Aby roz³o¿yæ stela¿, przesuñ do wewn¹trz (zgodnie z rysunkiem) 2 blokady
zapobiegaj¹ce samoczynnemu roz³o¿eniu siê stela¿a.
9. Unieœ r¹czkê i przesuwaj j¹ w kierunku pokazanym na rysunku do momentu a¿
zadzia³aj¹ blokady (us³yszysz „klikniêcie”).
10. Upewnij siê, ¿e stela¿ zosta³ roz³o¿ony prawid³owo - pokazana na rysunku blokada
musi wygl¹daæ jak na rys. A. Je¿eli po³o¿enie blokady (rys. B) sugeruje, ¿e stela¿ nie
zosta³ roz³o¿ony prawid³owo, dociskaj obur¹cz r¹czkê a¿ wskoczy na swoje miejsce.
REGULACJA WYSOKOŒCI R¥CZKI
11. Aby zmieniæ po³o¿enie r¹czki, wciskaj jednoczeœnie 2 przyciski znajduj¹ce siê po obu
jej stronach i zablokuj j¹ w wybranej pozycji.
ZDEJMOWANIE KÓ£
12. Aby zdj¹æ ko³o, wciskaj przycisk znajduj¹cy siê w jego centralnej czêœci usuwaj¹c
jednoczeœnie ko³o z osi.
SK£ADANIE STELA¯A
13. Aby z³o¿yæ stela¿, unieœ jednoczeœnie 2 dŸwignie znajduj¹ce siê pod r¹czk¹.
14. Unieœ blokadê bezpieczeñstwa.
15. Przesuwaj r¹czkê w kierunku pokazanym na rysunku go momentu a¿ zostanie ona
uchwycona przez blokady.
16. Rysunek pokazuje z³o¿ony stela¿.
SYSTEM GANCIOMATIC
17. Jest to praktycznym system pozwalaj¹cym na prosty i szybki monta¿ na stela¿u
classico / classico velo produktów s³u¿¹cych do przewo¿enia dziecka: gondoli
Primonido Evolution (Culla Auto i Young Auto), gondoli Navetta XL lub fotelika
samochodowego Primo Viaggio Tri-Fix.
Jedyne, co nale¿y zrobiæ to umieœciæ któryœ z wymienionych powy¿ej produktów na
bazie Ganciomatic stela¿a i wciskaæ go obur¹cz do momentu a¿ zadzia³aj¹ blokady
(us³yszysz „klikniêcie”).
Podczas wpinania / wypinania produktów ze stela¿a, hamulec musi byæ za³¹czony.
Aby poznaæ procedury wypinania powy¿szych produktów ze stela¿a, zapoznaj siê
z ich instrukcjami obs³ugi.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- Zawsze utrzymuj wszystkie ruchome mechanizmy w czystoœci, regularnie usuwaj z nich
kurz i piach, w razie koniecznoœci przesmaruj je lekkim olejem lub silikonem w spray’u.
- Wycieraj do sucha wszystkie metalowe elementy by zapobiec pojawieniu siê rdzawych
nalotów.
- Regularnie czyœæ plastikowe elementy wilgotn¹ œciereczk¹, nie u¿ywaj rozpuszczalników
ani podobnych œrodków.
- Regularnie usuwaj z mechanizmów kó³ piach i kurz.
- Chroñ produkt przed dzia³aniem czynników atmosferycznych: wod¹, deszczem
i œniegiem. D³ugotrwa³e oddzia³ywanie silnych promieni s³onecznych mo¿e spowodowaæ
utratê intensywnoœci kolorów niektórych elementów.
- Przechowuj wózek w suchym pomieszczeniu.

Firma Peg Perego posiada certyfikat ISO 9001

Peg Perego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanych przez siebie
produktach bez wczeœniejszego powiadamiania.

SERWIS:
Firma Akord, wy³¹czny dystrybutor produktów Peg Perego w Polsce, prowadzi serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny obejmuj¹cy wszystkie sprzedane za jej poœrednictwem
produkty. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia jakiegokolwiek elementu, prosimy
o kontakt z nami:
tel: (+48)61 867-69-29, 61 867-74-06
email: biuro@akord.poznan.pl

PRZEDSIÊBIORSTWO HANDLOWE

AKORD
TOMASZ SKRZYPCZAK
UL. MAGNOLIOWA 34
60-175 POZNAÑ
TEL./FAX (+48) 61 867-66-29

KARTA GWARANCYJNA NR ......................................................
NAZWA ARTYKU£U....................................................................
DATA SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ...........................................

PIECZ¥TKA SKLEPU

DOKONANE NAPRAWY GWARANCYJNE
L.P.

Data
zg³oszenia

Data
wykonania

Opis wykonanych czynnoœci
i wymienionych czêœci

Piecz¹tka
podpis

Warunki Gwarancji
1. Gwarant zapewnia Nabywcy dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu
przy u¿ytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj¹ obs³ugi.
2. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej. Gwarancji udziela siê na okres
12 miesiêcy od daty sprzeda¿y produktu, wprowadzonego do obrotu na terenie
RP przez wy³¹cznego dystrybutora.
3. Ujawnione w tym czasie wady bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie do 14 dni od
daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzeda¿y b¹dŸ zak³adu serwisowego.
W razie gdy naprawa wi¹za³a siê bêdzie z koniecznoœci¹ sprowadzenia czêœci
z zagranicy, powy¿szy termin usuniêcia wady mo¿e byæ przed³u¿ony do 30 dni,
o czym klient zostanie powiadomiony odrêbnie. Za zgod¹ Nabywcy mo¿e byæ
ustalony inny termin usuniêcia wady wyrobu.
4. Gwarancj¹ nie s¹ objête:
- uszkodzenia mechaniczne, techniczne, chemiczne i wszystkie inne
spowodowane dzia³aniem si³y zewnêtrznej.
- uszkodzenia powsta³e w wyniku niew³aœciwego lub niezgodnego
z instrukcj¹ obs³ugi u¿ytkowania, albo innych przyczyn le¿¹cych po stronie
u¿ytkownika lub osób trzecich.
- celowe uszkodzenie wyrobu.
5. Podstawowym sposobem za³atwiania reklamacji jest naprawa wyrobu
przywracaj¹ca mu wartoœæ u¿ytkow¹.
6. Reklamacje z tytu³u wad przyjmuje punkt sprzeda¿y detalicznej lub zak³ad
serwisowy wymieniony w karcie gwarancyjnej.
7. Nabywca powinien dostarczyæ wyrób do punktu sprzeda¿y detalicznej lub
punktu serwisowego.
8. Fakt i datê dokonania naprawy gwarancyjnej zak³ad serwisowy poœwiadcza
na karcie gwarancyjnej.
9. Karta gwarancyjna stanowi podstawê do realizacji uprawnieñ gwarancyjnych.
10. Karta gwarancyjna bez wpisanego typu modelu, czytelnego stempla sklepu
oraz dowodu zakupu jest niewa¿na.
11. Wszelkie inne sprawy i spory reguluj¹ S¹dy w Poznaniu.

UWAGA!
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê
z instrukcj¹ obs³ugi.
Oœwiadczam, ¿e znane mi s¹ warunki gwaracji.

Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego
wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.

.............................................................................
podpis kupuj¹cego

PEG PEREGO S.p.A.
VIA DE GASPERI 50 20043 ARCORE MI ITALIA
tel. 0039•039•60881 - fax 0039•039•615869-616454
Servizio Post Vendita/After Sale:
tel. 0039•039•6088213 - fax: 0039•039•3309992
PEG PEREGO
.
U.S.A
Inc. 3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808
phone 260•482•8191 - fax 260•484•2940
Call us toll free: 1•800•671•1701
PEG PEREGO CANADA Inc.
585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1
phone 905•839•3371 - fax 905•839•9542
Call us toll free: 1•800•661•5050

DYSTRYBUTOR
Przedsiêbiorstwo Handlowe

AKORD
ul. Magnoliowa 34, 60-175 Poznañ
tel./fax: (+48)61 867 66 29

