
NÁKUPNÍ TAŠKA S KOLEČKY A SEDÁTKEM 
Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku a vážíme si důvěry, kterou nám věnujete. 
Přejeme Vám mnoho spokojenosti s tímto pomocníkem pro vaše snadné nákupy. Před 
použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento návod. Vždy dodržujte bezpečnostní instrukce.
Pokud výrobek používá další osoba, seznamte ji před použitím s pokyny uvedenými  
v tomto návodu. Uschovejte si, prosím, tento návod k použití pro případ budoucí potřeby.
Účel použití výrobku
Nákupní taška s kolečky a sedátkem je určen pro usnadnění přepravy Vašeho nákupu 
s možností odpočinku během cesty domů. Pokud si budete chtít odpočinout, můžete 
pohodlně posedět na vlastním sedátku, které je součástí této nákupní tašky.
Sestavení a montáž
1. Vyjměte z přepravního obalu všechny díly.
2.  Na oba konce osy nasaďte kolečka (viz. obr. 1, 2, 3) a domáčkněte tak, aby došlo k jejich 

zajištění na ose.

3. Konstrukci tašky rozložte dle vyobrazení na obr. 4
4. Na konstrukci s rukojetí navlečte nákupní tašku (viz. obr. 5)
5. Tašku zajistěte na konstrukci pomocí suchého zipu (viz. obr. 6)

Použití:
Výrobek můžete používat jako klasickou nákupní tašku na kolečkách nebo po rozložení 
jako nouzové sedátko (viz. obr. 7).  
Před použitím se ujistěte zda jsou všechny části správně sestaveny a řádně zajištěny.

Čištění a údržba
Nákupní tašku můžete po sejmutí z konstrukce šetrně vyprat při teplotě do 30 st. C. Ostat-
ní části můžete čistit běžnými saponátovými prostředky. Nepoužívejte abrazivní čistící 
prostředky (písky, drátěnky apod.) a agresivní chemikálie.

Technické parametry
Hmotnost výrobku: cca 3 kg
Maximální zatížení: 95 kg (15 kg taška/80 kg sedátko)
Výška rukojeti (ve svislém stavu): 90 cm
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Bezpečnostní upozornění:
- Při transportu dopravními prostředky nepoužívejte tento výrobek k sezení.
- Výrobek nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz. technické parametry).
-  Při sestavování a skládání výrobku dávejte pozor na prsty, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí 

a úrazu
-  Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů a jiného spojovacího materiálu použitého na 

výrobku
- Výrobek nepoužívejte na schodištích a nebezpečných šikmých plochách.
- Při použití výrobku jako sedátka je vždy nutné aby byl výrobek umístěn na rovné ploše!
-  Výrobek není určeno pro převážení osob (například sedících na sedátku).
-  Nepřekračujte max. váhový limit 95 Kg (15 kg taška/80 kg sedátko).
-  Výrobek nijak neupravujte, neodborný zásah do konstrukce může mít vliv na jeho bezpeč-

né použití.
-  Do tašky nevkládejte ostré předměty, aby nedošlo k jejímu poškození 
  Pro případ oprav kontaktujte servisní oddělení prodejce.

Upozornění:
„Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné 
tiskové chyby.“

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neeko-
nomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte pre-
venci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního 
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mo-
hou být v souladu s národními uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklama-
cinebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v 
návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
- Na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání.
-  Na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů  

podléhajících  běžnému opotřebení – např. kolečka ).
-  Na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhod-

ným použitím apod.).
- Na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  Na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů,  

nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na 
připadne změny v návodu k použiti a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se 
mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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