
Pasy przeznaczone do monta¿u
w samochodzie 
gondoli Navetta XL
lub Primonido Evolution

Kit auto
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Dziêkujemy za wybór produktu firmy Peg Perego.

Charakterystyka produktu
Gondola w wersji auto, Grupa 0, kategoria „Universal”
* Gondola w wersji „auto” jest zgodna z europejsk¹ norm¹ UN ECE R44/04 dla dzieci 

w przedziale wiekowym 0-10 kg. Mo¿na j¹ instalowaæ w wiêkszoœci samochodów.
* Mo¿e byæ zainstalowana w samochodzie, którego instrukcja obs³ugi informuje,

¿e jest on kompatybilny z systemem mocowania „Universal” dla grupy 0.
* Zosta³a sklasyfikowana jako „Universal” zgodnie z zaostrzonymi kryteriami

zatwierdzenia w przeciwieñstwie do modeli, które nie posiadaj¹ tej etykiety.
* Mo¿e byæ u¿ywana na 2- lub 3-miejscowych siedzeniach wyposa¿onych

w 2-lub 3-punktowe pasy bezpieczeñstwa zatwierdzone norm¹ UN ECE R16
lub równowa¿nym rozporz¹dzeniem.

WA¯NE!
* Gondola musi byæ zawsze montowana prostopadle do normalnego kierunku jazdy.
* Nie montowaæ gondoli na siedziskach ustawionych naprzeciw siebie lub ty³em do

normalnego kierunku jazdy.
* Produkt posiada swój numer seryjny.

UWAGA!
Uwa¿nie przeczytaj poni¿sz¹ instrukcjê i zachowaj j¹ na przysz³oœæ. Przestrzeganie
zawartych w niej zaleceñ i wskazówek zapobiegnie powstaniu niebezpiecznych dla
zdrowia lub ¿ycia dziecka sytuacji.
* Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
* Obs³ug¹ i monta¿em mog¹ zajmowaæ siê wy³¹cznie osoby doros³e.
* Nie u¿ywaj produktu jeœli zagubieniu lub uszkodzeniu uleg³a jakaœ jego czêœæ.
* Przed u¿yciem upewniaj siê, ¿e wszystkie jego mechanizmy dzia³aj¹ prawid³owo.
* Nie wk³adaj palców w ruchome mechanizmy produktu.
* Nie u¿ywaj w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a, otwartego ognia oraz innych niebezpiecznych

przedmiotów.
* U¿ywanie akcesoriów nie zatwierdzonych przez producenta mo¿e byæ niebezpieczne.
* Zawsze upewniaj siê, ¿e pasy mocuj¹ce gondolê w samochodzie s¹ mocno napiête 

by zapewniæ dziecku w³aœciwe zabezpieczenie.
* Nigdy nie skrêcaj pasów.
* Wymieñ produkt na nowy jeœli uczestniczy³ w wypadku samochodowym lub nosi

oznaki uszkodzenia, deformacji.
* W ¿adnych okolicznoœciach nie modyfikuj produktu.
* Zawsze przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji by zapewniæ dziecku pe³ne

bezpieczeñstwo.
* Nie pozostawiaj dziecka samego podczas przewo¿enia go w gondoli w samochodzie.
* Gondola musi byæ zawsze przypiêta pasami, nawet gdy nie przewozisz w niej dziecka.

W przypadku nag³ego hamowania lub wypadku, mo¿e zraniæ przebywaj¹ce 
w samochodzie osoby.

Firma Peg Perego posiada certyfikat ISO 9001



* Podczas podró¿y samochodem, nigdy nie trzymaj dziecka w ramionach lub na kolanach,
dziecko musi byæ zawsze przewo¿one w gondoli. Podczas nag³ego hamowania, nawet 
przy niewielkich prêdkoœciach, dziecko wypadnie z Twoich r¹k.

* Zwracaj szczególn¹ uwagê na baga¿ i inne przedmioty znajduj¹ce siê w samochodzie-
podczas nag³ego hamowania mog¹ zraniæ dziecko.

* Nie pozostawiaj gondoli w samochodzie wystawionym na d³ugotrwa³e oddzia³ywanie 
promieni s³onecznych-niektóre jej elementy mog¹ siê zbytnio nagrzaæ i poparzyæ 
delikatn¹ skórê dziecka. Zawsze sprawdzaj gondolê zanim umieœcisz w niej dziecko.

* Upewniaj siê, ¿e gondola nie jest zablokowana przez ró¿ne ruchome elementy siedzisk 
lub np. drzwi.

* Nie u¿ywaj gondoli bez fabrycznej tapicerki. Nie zastêpuj jej inn¹, nie zatwierdzon¹ 
przez producenta, poniewa¿ jest ona integraln¹ czêœci¹ gondoli i systemu bezpieczeñstwa.
Je¿eli chcesz j¹ wymieniæ na inn¹, u¿ywaj wy³¹cznie oryginalnych czêœci.

* Konstrukcja gondoli jest wyposa¿ona w urz¹dzenia amortyzuj¹ce uderzenia wykonane
ze styropianu, znajduj¹ce siê pod materacykiem - nie usuwaj ich.

* Gondolka jest przeznaczona dla dzieci, które nie potrafi¹ jeszcze samodzielnie siadaæ.
* Gondolka, jako element wózka, jest przeznaczona do przewo¿enia dzieci w przedziale 

wiekowym 0-9 kg. Je¿eli s³u¿y do przewo¿enia dzieci w samochodzie - do 10 kg.
* Gondolkê stawiaj wy³¹cznie na twardych, poziomych i suchych powierzchniach.
* Nie pozwalaj innym dzieciom na zabawy w jej pobli¿u.
* Podczas korzystania z ruchomych mechanizmów, uwa¿aj by nie zraniæ dziecka.
* Regularnie sprawdzaj r¹czkê oraz wszystkie przyciski w produkcie by upewniæ siê,

¿e nie nosz¹ oznak uszkodzenia.
* Podczas wpinania gondoli w stojak Bassinet Stand zawsze upewniaj siê, ¿e mechanizmy

³¹cz¹ce je zadzia³a³y prawid³owo, a sam stojak zosta³ prawid³owo roz³o¿ony.

Instrukcja obs³ugi

Zestaw pasów mocuj¹cych „kit auto”
Jak zamontowaæ pasy bezpieczeñstwa
Zestaw „Kit auto” stosuje siê do gondoli Navetta XL lub Primonido Evolution.
1. Opuœæ oparcie, budkê i r¹czkê (jeœli posiada).
2. Je¿eli zamierzasz podró¿owaæ z dzieckiem w samochodzie, usuñ z gondoli wszystkie

dodatkowe materacyki.
3. 3-PUNKTOWE PASY BEZPIECZEÑSTWA: prze³ó¿ krokow¹ czêœæ pasa przez otwór

w materacyku (a), jego koñcówki prze³ó¿ przez szczeliny w obudowie gondoli (b) 
i zabezpiecz je od zewn¹trz (c).

4. Prze³ó¿ koñcówki naramiennych elementów pasa przez otwory w materacyku (rys. a),
przeci¹gnij je przez szczeliny w obudowie (1), na³ó¿ na zaczepy (2) i naci¹gnij (3).
Rysunek pokazuje poprawnie zaczepione pasy bezpieczeñstwa.

5. Rysunek pokazuje prawid³owo zamontowane pasy – widok od zewn¹trz (a), widok od
œrodka gondoli (b).



Monta¿ w samochodzie pasami bezpieczeñstwa

Istnieje mo¿liwoœæ zamontowania gondoli na 3-miejscowym tylnym siedzisku 
wyposa¿onym w 3 pasy bezpieczeñstwa. Centralne siedzisko musi posiadaæ pas
3-punktowy lub biodrowy. Zalecamy tak¹ metodê przewo¿enia gondoli na 3-miejscowym 
siedzisku by g³ówka dziecka znajdowa³a siê na wysokoœci centralnego siedziska.

6. Gondola zamontowana za pomoc¹ pasa biodrowego.
7. Gondola zamontowana za pomoc¹ 3-punktowego pasa bezpieczeñstwa.
8. Gondola mo¿e byæ równie¿ montowana na œrodku 3-miejscowego tylnego siedziska przy

u¿yciu pasów zewnêtrznych siedzisk (rys. a).
Nie montuj gondoli w pozycji pokazanej na rys. (b) gdy¿ nie gwarantuje ona 
bezpieczeñstwa przewo¿onemu w niej dziecku.

9. Pozycja gondoli zamontowanej na dwumiejscowym siedzisku. W tym przypadku nie 
ma znaczenia, po której stronie samochodu znajduje siê g³ówka dziecka.
Je¿eli siedzisko jest mocno wyprofilowane, aby zapewniæ gondoli równ¹ powierzchniê,
mo¿esz pod³o¿yæ pod ni¹ rêcznik.

10. WeŸ do rêki pas bezpieczeñstwa (po tej stronie, po której znajduj¹ siê nó¿ki dziecka)- 
(a), z³ó¿ go w pêtelkê i prze³ó¿ j¹ przez zaczep pasów (b). Umieœæ w pêtli czerwon¹ 
zapadkê (1) i naci¹gnij pas (2) zgodnie z rysunkiem (b).

11. Wciœnij szary przycisk w zaczepie (a) i na³ó¿ zaczep z pasem na okr¹g³y uchwyt 
w gondoli (b). Powtórz ca³¹ procedurê po drugiej stronie gondoli, tam gdzie znajduje 
siê g³ówka dziecka.

12. Gdy zaczep z pasami jest ju¿ wpiêty w gondolê, poci¹gnij do siebie mocno doln¹ czêœæ 
pasa (a) w celu zapewnienia gondoli prawid³owego zabezpieczenia w samochodzie.
Nastêpnie, trzymaj¹c w d³oni zaczep, drug¹ rêk¹ ci¹gnij pas ku górze by zlikwidowaæ
w nim luzy (b).

13. Rysunek pokazuje poprawnie zainstalowan¹ gondolê w czêœci gdzie dziecko ma nó¿ki 
(a) i g³ówkê (b).

14. Poprawnie zainstalowana gondola w samochodzie.
15. WYPINANIE GONDOLI  Z SAMOCHODU: wciœnij szary przycisk w zaczepie (a) 

i wypnij go z okr¹g³ego uchwytu znajduj¹cego siê na zewn¹trz gondoli (b). Powtórz tê 
czynnoœæ po jej drugiej stronie. Je¿eli ta czynnoœæ sprawia Tobie trudnoœæ (poniewa¿ 
np. pasy s¹ zbyt napiête), mo¿esz sobie pomóc dociskaj¹c gondolê na wysokoœci
wypinanego zaczepu.

Jak umieœciæ dziecko w gondoli

16. 3-PUNKTOWE PASY BEZPIECZEÑSTWA: poluzuj pasy wciskaj¹c pokazany na 
rys. (a) przycisk i poci¹gnij pas do siebie (rys. b).

17. Wciœnij czerwony przycisk w klamrze i roz³¹cz pasy.
18. Umieœæ dziecko w gondoli, po³¹cz koñcówki pasów naramiennych i wsuwaj je 

w klamrê do momentu a¿ zadzia³aj¹ blokady (us³yszysz „klikniêcie”).
19. Dziecko przewo¿one w gondoli musi byæ prawid³owo zabezpieczone. Je¿eli pasy s¹ 

zbyt luŸne, skróæ je ci¹gn¹c za ich koñcówkê. Pasy musz¹ byæ œci¹gniête tak mocno jak 
to tylko mo¿liwe by chroniæ dziecko podczas wypadku. Pozostaw dziecku minimum 
luzu (najlepiej gdy miêdzy klatkê piersiow¹ dziecka a pas mo¿na wsun¹æ jedynie 
palec).



20. USUWANIE PASÓW: uwolnij koñcówki pasa krokowego z zaczepów w obudowie (a) 
i przeci¹gnij je przez szczeliny i otwór w materacyku. Koñcówki pasów naramiennych
uwolnij z zaczepów i równie¿ prze³ó¿ na zewn¹trz (b).

21. Przechowuj pasy w specjalnej kieszonce.

Numer seryjny
22. Na obudowie gondoli znajduj¹ siê informacje zawieraj¹ce nazwy produktu, daty 

produkcji oraz numeru seryjnego (a).
Zestaw pasów (kit auto):
-etykieta dopuszczenia (b)
-data produkcji pasów (c).

Czyszczenie produktu
* Ten produkt nie wymaga zbyt wielu zabiegów, czyszczeniem i konserwacj¹ powinny

siê zajmowaæ wy³¹cznie osoby doros³e.
* Wszystkie ruchome mechanizmy utrzymuj w czystoœci, w razie potrzeby przesmaruj je

lekkim olejem lub silikonem w spray’u.
* Okresowo czyœæ jego plastikowe elementy wilgotn¹ œcierk¹, nie u¿ywaj odplamiaczy ani

podobnych œrodków.
* Kurz z tapicerki usuwaj szczotk¹.
* Urz¹dzeñ wykonanych ze styropianu nie czyœæ rozpuszczalnikami ani œrodkami 

posiadaj¹cymi go w swoim sk³adzie.
* Chroñ produkt przed czynnikami atmosferycznymi: wilgoci¹, deszczem i œniegiem.

D³ugotrwa³e oddzia³ywanie promieni s³onecznych mo¿e spowodowaæ utratê 
intensywnoœci kolorów wielu jego elementów.

* Przechowuj produkt w suchym pomieszczeniu.

Jak czytaæ etykietê dopuszczenia
* Ten rozdzia³ objaœnia, jak nale¿y interpretowaæ informacje zapisane na tej etykiecie 

(pomarañczowa).
* W górnej czêœci etykiety widnieje nazwa produktu i producenta.
* 0-10 kg Y oznacza, ¿e produkt jest przeznaczony dla dzieci od chwil narodzin do 10 kg 

i musi byæ zainstalowany w samochodzie za pomoc¹ 3-punktowych pasów 
bezpieczeñstwa

* Litera E w kó³ku oznacza europejsk¹ homologacjê i kod kraju, który j¹ wyda³ 
(1:Niemcy, 2:Francja, 3:W³ochy, 4:Holandia, 11:Wielka Brytania, 24: Irlandia).

* Numer dopuszczaj¹cy - jeœli rozpoczyna siê od cyfr 04 oznacza to czwart¹ zmianê 
(obecnie obowi¹zuj¹cego) rozporz¹dzenia R44.

* Norma odniesienia: UN ECE R44/04.
* Gondola posiada swój w³asny numer seryjny.

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
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