
VÁŽENIE RODIČIA! 

Radi by sme Vám poďakovali za zakúpenie detského kočíka Bo Jungle! 

Vytvorili sme tento úžasný detský kočík v súlade s normami EÚ. Sme hrdí na to, že Vám môžeme predstaviť riešenie, ktoré Vášmu dieťaťu poskytne exkluzívne pohodlie a zaistí 

Vám praktické využitie. Prečítajte si, prosíme, pozorne tento návod a zoznámte sa so všetkými možnosťami, ktoré tento kočík ponúka. Pomôže to zaistiť bezpečnosť a pohodlie 

Vášho dieťaťa. 

Dúfame, že detský kočík Bo Jungle bude ľahko použiteľný pre Vašu rodinu a že prispeje k mnohých príjemným okamihom, ktoré zažijete s Vaším dieťatkom! 

Tým Bo Jungle 

DÔLEŽITÉ - prosíme, čítajte pozorne a uchovajte si tieto pokyny pre ďalšie použitie.    EN 18888-1: 2018 

• UPOZORNENIE: PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SA UISTITE, ŽE SÚ VŠETKY POISTKY ZAPOJENÉ. 

• UPOZORNENIE: VŽDY POUŽÍVAJTE BEZPEČNOSTNÉ PÁSY. 

• UPOZORNENIE: NIKDY NENECHÁVAJTE DIEŤA BEZ DOZORU. 

• UPOZORNENIE: ABY STE SA VYJLI PORANENIU, UDRŽUJTE VÝROBOK MIMO DOSAHU DETÍ, AK KOČÍK SKLADÁTE / RAZKLADÁTE. 

• UPOZORNENIE: NEDOVOĽTE DEŤOM HRAŤ SA S VÝROBKOM. KOČÍK NIE JE HRAČKA. 

• UPOZORNENIE: NA RUKOVÄŤ KOČÍKA NEVEŠAJTE ŤAŽKÉ PREDMETY, MOHLO BY TO OVPLYVNIŤ STABILITU KOČÍKA. 

• UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM VŽDY SKONTROLUJTE, ŽE JE KOČÍK VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA SPRÁVNE ZOSTROJENY. 

• UPOZORNENIE: NIKDY DO KOČÍKA NEVKLADAJTE ŽIADNE DODATOČNÉ MATRACE. 

• UPOZORNENIE: TENTO VÝROBOK NIE JE VHODNÝ K BEHU ALEBO KORČUĽOVANIU. 

UPOZORNENIE 

• Pred použitím detského kočíka je nutné si prečítať tento návod a ponechať ho pre ďalšiu potrebu. 

• Ak nebudú dodržané tieto pokyny, môže byť ohrozené zdravie dieťaťa. 

• Používajte iba originálne diely alebo diely zakúpené prostredníctvom distribútora. 

• Detský kočík musí byť uchovávaný mimo dosahu detí. 

• Ak je detský kočík používaný na miestach s veľkými teplotnými zmenami, môže dôjsť ku kondenzácii vnútri kočíka. 

• Detský kočík je určený pre deti vo veku 0-36 mesiacov, ktorých hmotnosť nepresahuje 15kg. 

• Hlboká vanička je vhodná pre deti od narodenia do cca 9kg. Je vhodná pre deti, ktoré ešte nevedia samostatne sa deti, prevaliť sa, ani liezť pre štyroch. 

• Športová sedačka nie je vhodná pre dojčatá mladších ako 6 mesiacov. Nepoužívajte sedačku, kým dieťa ešte nevie samostatne sedieť. Športové sedačku možno použiť pre 

deti s maximálnou váhou 15kg. 

• Detský kočík je určený na prepravu len jedného dieťaťa. 

• Nepoužívajte detský kočík, ak je niektorý z jeho prvkov poškodený. 

• Pred skladaním sa uistite, že kočík a všetky jeho súčasti sú v poriadku: v prípade akýchkoľvek poškodenia výrobok v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte. 

• Pri skladaní kočíka sa uistite, že je dieťa v dostatočnej vzdialenosti od detského kočíka, hrozí nebezpečenstvo poranenia. 

• Vždy kočík pomocou brzdy zaistite, ak sa detský kočík nepohybuje alebo keď z neho vyberáte alebo do neho vkladáte dieťa. 

• Pred použitím detského kočíka sa vždy uistite, že sú všetky upevňovacie prvky na vaničke aj sedačke riadne upevnené. 

• Športová sedačka nie je konštruovaná tak, aby ste v nej za hornú rukoväť prenášali dieťa. 

• Pri nastavovaní detského kočíka sa uistite, že sa pohyblivé časti nedotýkajú tela dieťaťa. 

• Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku stojacom na šikmej ploche, a to aj keď sú brzdy zablokované. 

• Akákoľvek taška alebo iný ťažký predmet zavesený na rukoväti kočíka ovplyvňuje rovnováhu výrobku. Maximálna nosnosť nákupného košíka je 2kg, zavesené tašky 1kg. 

• Vždy nadvihnite predné kolesá, vchádzate ak na chodník alebo iný nerovný povrch. 

• Nikdy nejazdite s kočíkom po schodoch. 

• Detská autosedačka je navrhnutá pre deti vo veku 0-6 mesiacov, s hmotnosťou do 13kg. Je určená pre dieťa, ktoré ešte nevie samostatne sedieť alebo sa prevrátiť a liezť po 

štyroch. 

• Autosedačka v žiadnom prípade nenahrádza kolísku ani postieľku. Ak potrebuje Vaše dieťa spať, umiestnite ho do kolísky alebo postieľky. 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

ROZKLADANIE / SKLADANIE KONŠTRUKCIE 

1. Položte konštrukciu kočíka vodorovne na podlahu (obr. 1). 

2. Uvoľnite poistku na strane konštrukcie (obr. 2). 

3. Uchopte rukoväť a pevne ju vytiahnite, aby sa rámový systém rozložil (obr. 3). 

4. Pri skladaní konštrukcie sa uistite, že predné kolesá nie sú zablokované. Musí sa 

otáčať okolo vlastnej osi. V závislosti od typu konštrukcie, stlačte súčasne čiernu 

poistku na pravom boku rukoväti a zatiahnite tlačidlá po bokoch konštrukcie 

smerom k sebe (obr. 4). Alebo stlačte súčasne tlačidlá na rukoväti a rukoväť 

sklopte dole nadoraz. Potom tlačidlá uvoľnite a sklopte rukoväť až celkom ku 

konštrukcii. 

5. Ľahko zatlačte rám dole do vodorovnej polohy (obr. 1). 

6. Nezabudnite rám zaistiť poistkou (obr. 2). 

7. V závislosti od typu konštrukcie, môžete zloženú konštrukciu pohodlne prenášať 

za úchyt (obr. 6). 
 

NASTAVENIE VÝŠKY RUKOVÄTE 

1. Stlačte súčasne guľatá tlačidlá na bokoch rukoväti (obr. 7). 

2. Upravte výšku rukoväte, ktorá je pre vás pohodlná (obr. 7). 
 

DEMONTÁŽ / PRIPEVNENIE ZADNÝCH KOLIES 

1. Pre pripevnenie kola vložte tupý hrot osi do stredu kolieska. Mierne zatlačte 

koleso smerom k rámu (obr. 8). 

2. Na vybratie kola zľahka stlačte stred a vytiahnite ho z miesta montáže pod 

uhlom 90° (obr. 9). 

3. Koleso možné vybrať spoločne s osou stlačením tlačidla na vnútornej strane 

(obr. 10). 
 

DEMONTÁŽ / PRIPEVNENIE A BLOKOVANIE PREDNÝCH KOLIES 

1. Konštrukcia kočíka má 2 predné kolesá, ktoré sa otáča o 360° okolo vlastnej osi. 

2. Ak chcete pripojiť koleso, vložte tupý hrot osi do stredu kolesa. Mierne 

zdvihnite koliesko nahor (obr. 11). 

3. Ak chcete koleso vybrať, stlačte tlačidlo nad kolieskom. Koliesko je vyňaté 

spoločne s osou (obr. 12). 

 

 

4. Ak chcete koleso zablokovať, otočte plastovým koleskom umiestneným nad 

kolesom (obr. 13). 
 

BRZDY 

1. S cieľom začať pohybu nadvihnite pedál brzdy smerom nahor (obr. 15). 
 

POUŽITIE HLBOKÉ VANIČKY 

1. Vyberte vaničku z prepravného obalu. 

2. Vložte adaptéry korbičky do držiakov na vnútornej strane konštrukcie kočíka 

(obr. 17). 

3. Adaptéry sú automaticky zablokované. Pred každým použitím overte správne 

nasadenie korbičky. 

4. Ak si prajete odstrániť vaničku, uvoľnite poistky v adaptéroch korbičky smerom 

nahor (obr. 17). 
 

STRIEŠKA KORBIČKY A KRYT 

1. Vanička je vybavená komfortnú strieškou, ktorá chráni Vaše dieťa pred vetrom, 

slnkom, snehom a dažďom. 

2. Polohu striešky možno upraviť stlačením tlačidla po bokoch striešky (obr. 18). 

3. Na strieške je umiestnený malý vetrací otvor. Môžete ho rozvinúť rozopnutím 

zipsu (obr. 19). 

4. Vanička je vybavená krytom - poťahom na nohy - ktorý je nasadený v prednej 

časti a je upevnený na bokoch striešky (obr. 21). 

5. V závislosti od modelu môže byť kryt na nohy otvorený pomocou zipsu, bez 

toho aby musel byť celý odstránený (obr. 22). 
 

POUŽITIE ŠPORTOVÉ SEDAČKY 

1. Vložte adaptéry športové sedačky do držiakov na vnútornej strane konštrukcie 

kočíka (obr. 23). 

2. Adaptéry sú automaticky zablokované. Pred každým použitím overte správne 

nasadenie sedačky. 

3. Ak chcete odstrániť športovú sedačku, uvoľnite poistky v adaptéroch korbičky 

smerom nahor (obr. 24). 

4. Športová sedačka môže byť upevnená v smere aj proti smeru jazdy. 



STRIEŠKA ŠPORTOVEJ SEDAČKY A NÁNOŽNÍK 

1. Športová sedačka je vybavená ergonomickou strieškou, ktorá spoľahlivo chráni 

Vaše dieťa pred vetrom, slnkom, snehom a dažďom. 

2. V závislosti od modelu možno polohu striešky zmeniť miernym ohnutím / 

uvoľnením hlavnej obruče striešky (obr. 25) alebo stlačením tlačidla po bokoch 

korbičky. 

3. V závislosti od modelu je na strieške malé okienko. Môžete ho otvoriť 

rozopnutím zipsu (obr. 27). 

4. Opierku nožičiek možno nastaviť súčasným stlačením tlačidiel, ktoré sú 

umiestnené po stranách opierky (obr. 28). 

5. Chrbtovú opierku možno nastaviť zo zadnej strany opierky. Opierku možno 

nastaviť do 4 pohodlných polôh (obr. 29). 

6. Nánožník sa nasadí do prednej časti a upevní sa dvoma sponami na vnútorných 

stranách sedačky (obr. 30). 
 

OCHRANNÉ MADLO 

1. Sedačka je vybavená ochranným madlom. Možno ho upevniť zasunutím madla 

do držiakov po stranách sedačky (obr. 31, 32). 

2. Ak chcete dieťa posadiť / vybrať z kočíka, stlačte bočné tlačidlá. Mierne madlo 

zatiahnite a vyberte ho (obr. 33). 
 

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY 

1. Sedačka je vybavená 5-bodovým bezpečnostným pásom. 

2. Ak je dieťa posadené do kočíka, musí byť zaistené bezpečnostným pásom. 

Jednoducho zasuňte časti pásu do pracky a pásy utiahnite (obr. 35). 

3. Pre rozopnutie bezpečnostných pásov, stlačte pracku a pásy vyberte (obr. 36). 

4. V závislosti na výške dieťaťa možno nastaviť výšku uchytenia bezpečnostných 

pásov (obr. 37). 
 

ZLOŽENIE KOČÍKA SPOLU SO ŠPORTOVOU SEDAČKOU 

1. Zložte nánožník a sklopte rukoväť (obr. 38). 

2. Sklopte chrbtovú opierku do úplného ľahu. Kočík zabrzdite. Odblokujte predné 

kolesá. 

3. V závislosti od typu konštrukcie zložte podľa popisu vyššie (obr. 4, 5).  

4. Kočík držte za rukoväť a ľahko zatlačte rám dole do vodorovnej polohy (obr. 

39). 

5. Nezabudnite rám zaistiť poistkou (obr. 2). 

6. Sklopte opierku nožičiek (obr. 28). 
 

PLÁŠTENKA 

Kočík je vybavený ochranou proti dažďu (obr. 40). Toto príslušenstvo pasuje ako 

na hlbokú vaničku, tak aj na športovú sedačku. 
 

AUTOSEDAČKA 

1. Detská autosedačka môže byť pripevnená k rámu detského kočíka. 

2. Za účelom upevnenia autosedačky zasuňte prídavné adaptéry do držiakov na 

vnútornej strane konštrukcie kočíka (obr. 42). 

3. Adaptéry sú automaticky zablokované. Pred použitím sa uistite, že sú správne 

nasadené. 

4.Vložte držiaky autosedačky do takto pripravených prídavných adaptérov (obr. 

43). 

5. Autosedačka má špeciálne nastaviteľnú striešku, ktorá sa pripevňuje pomocou 

háčikov k rukoväti autosedačky (obr. 44). 

6. Autosedačka je vybavená výplňou a trojbodovým bezpečnostným pásom (obr. 

45). 

7. Rukoväť autosedačky je neoddeliteľná od tela autosedačky. Nastavuje sa 

súčasným stlačením bočných tlačidiel. Po stlačení tlačidiel ľahko zatlačte rukoväť v 

požadovanom smere (obr. 46). 

8. Pre vybratie autosedačky z držiakov stlačte tlačidlá na bokoch autosedačky (obr. 

47). 

9. Autosedačka môže byť pripevnená vo vozidle pomocou ISOFIX základny (obr. 

48). 
 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

1. Na kočíky aj autosedačky Bo Jungle je poskytnutá zákonná dvojročná záručná 

lehota. Záručná doba začína plynúť dňom nákupu, ktorý je uvedený na doklade o 

kúpe. 

2. Všetky nároky na vady výrobku musí byť uplatnené u predajca, kde bol výrobok 

zakúpený. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku a bežné 

opotrebovanie, škrabance vzniknuté počas používania pod. 

3. Záručné opravy vykonáva distribútor. 

4. Fyzické vady detského kočíka, ktoré boli zistené počas zákonnej záručnej doby, 

budú odstránené v priebehu 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. 

5. Záručná doba sa primerane predlžuje o dobu opravy. 

6. Druh a spôsob opravy stanovuje distribútor. 

7. Produkt musí byť dodaný k reklamácii v čistom stave. 

8. Ak dôjde k strate dokladu o kúpe, obráťte sa na predávajúceho, kde bol výrobok 

zakúpený, so žiadosťou o vydanie duplikátu. Distribútor nie je oprávnený 

vystavovať duplikáty dokladov o kúpe. 

9. Aby boli zákazníci úplne spokojní so svojimi detskými kočíkmi, vyhradzuje si 

spoločnosť Bo Jungle právo vykonávať zmeny v dizajne kočíku bez oznámenia 

kupujúcim. 
 

ZÁRUKA SA NEDÁ UPLATNIŤ 

1. Ak vykazuje výrobok po bežnom používaní prirodzené opotrebenie (škrabance 

na konštrukcii, zmena farby a pod.). 

2. Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo 

nesprávnou údržbou výrobku. 

3. Distribútor nezodpovedá za opravy vykonávané neoprávnenými osobami. 

4. Záruka sa nedá uplatniť na kolesá detského kočíka. 

5. Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené kupujúcim. 

6. Záruku nie je možné uplatniť, vykazuje ak výrobok zmenu farby látok kvôli 

dlhodobému vystaveniu slnku. 
 

ÚDRŽBA 
• Dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu môže zmeniť farbu látok a 

materiálov detského kočíka. Aby bol materiál čo najdlhšie udržovaný v 

pôvodnej farbe, nikdy nenechávajte detský kočík na priamom slnku po dlhšiu 

dobu. 
• V prípade nepriazni počasia - dážď alebo sneh - vždy používajte ochranu pred 

dažďom (pláštenku). 

• Na ochranu detského kočíka pred koróziou a plesňami, nikdy ho 

neuchovávajte na chladnom a vlhkom mieste. 
• Ak je konštrukcia kočíka mokrá, vysušte ju. Pred použitím detského kočíka sa 

vždy uistite, že je úplne suchý. Kočík vysušte prirodzene, nedávajte ho do 

blízkosti otvorených zdrojov tepla či ohňa. 

• Zabráňte vniknutiu slanej vody do alebo na konštrukciu detského kočíka, 
pretože by to mohlo spôsobiť hrdzu. V takom prípade rám musí byť 

bezodkladne umytý a vysušený. 

• Pri preprave a skladovaní detského kočíka buďte opatrní, pretože jeho 

povrch je veľmi citlivý. 
• Na škrabance, ktoré sa objaví po zakúpení, nie je možné uplatniť reklamáciu. 

• Neumiestňujte detský kočík na mäkké podlahy (najmä PVC alebo linoleum) 

po dlhšiu dobu, pretože gumové pneumatiky kolies môžu zanechávať čierne 

fľaky. 
 

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 

• Rám pravidelne čistite a vždy vysušte. Premazávajte pravidelne všetky jeho 

pripojenia. Ak je detský kočík používaný v zime, očistite ho aspoň jedenkrát za 

týždeň, pretože nedostatočné čistenie môže spôsobiť hrdzu. 
• Pravidelne čistite kolieska od prachu a piesku. Doporučený tlak v kolesách 

nesmie prekročiť 1 bar. 

• Odporúčame mazať osi kolies a ložiská každé 3 mesiace (pred mazaním je 

vyčistite). Osi môžu byť mazané silikónovým olejom alebo motorovými olejmi. 

 

   
 
 

ÚDRŽBA TKANÍN 

• Produkt musí byť pravidelne čistený. 

• Nie je nutné odstraňovať čalúnenie detského kočíka. 

• Vnútorné vložky detského kočíka možno prať v ruke pri maximálnej teplote 

30°C. Používajte iba jemné čistiace prostriedky. Dôkladne opláchnite. Nechajte 

uschnúť. 

• Pranie vonkajších tkanín detského kočíka sa neodporúča. Umývajte je ručne za 

pomocou vlhkej handričky spolu s jemným saponátom. Nechajte uschnúť pri 

izbovej teplote. 

• Čistenie častí detského kočíka vyrobených z umelej kože čistite vlhkou 

handričkou s pomocou jemného saponátu. Nechajte uschnúť pri izbovej teplote. 

• Žehlenie: vždy vložte 100% bavlnu medzi látku a žehličku, aby ste chránili povrch 

tkaniny. Žehlite iba na veľmi slabý stupeň. 
 

PRAVIDELNE KONTROLUJTE 

• Či sú všetky úchytky a skladacie mechanizmy detského kočíka správne uchytené 

a zapojené. 

• Či sú všetky nity, skrutky a matice dobre utiahnuté a sú neporušené. 

• Či nie sú plastové diely poškodené alebo prasknute. 

• Či sú kolesá neporušená. 

• Či sú všetky upevňovacie prvky a spony dobre upevnené. 

• Či fungujú brzdy.V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, kočík v žiadnom 

prípade ďalej nepoužívajte. 

 
 

 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Tyršova 2896, 438 01 Žatec, www.andys.cz 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky sú iba ilustratívne. 


