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POPIS SOUČÁSTÍ
A. Korba kočárku
B. Kryt nohou
C. Ochranná síť
D. Levý montážní držák
E. Pravý montážní držák

VAROVÁNÍ EN 1466:2014 

• Pokud od kočárku odcházíte, nikdy v něm dítě
nenechávejte.

• Tento výrobek je vhodný pro děti, které se nemohou
samy posadit.

• Používejte pouze na pevném, vodorovném a suchém
povrchu.

• Pokud od přenosné korby odcházíte, zajistěte, aby
si v její blízkosti nehrály jiné děti.

• Pokud je kterýkoli díl přenosné korby poškozený,
roztržený nebo chybí, nepoužívejte ji.

• Používejte pouze náhradní díly dodané nebo schválené
výrobcem.

• Nedbalost může způsobit požár! Nepoužívejte v blízkosti
otevřeného ohně.

• Pravidelně kontrolujte, zda držadla nebo spodní
část přenosné korby nejeví známky poškození nebo
opotřebení.

• Před přenášením nebo zvedáním se ujistěte, že držadlo
je ve správné poloze pro dané použití.

• Hlava dítěte v přenosné korbě nikdy nesmí být níže
než tělo dítěte.

• Na matraci dodanou nebo doporučenou výrobcem
nepřidávejte žádnou další matraci.

VAROVÁNÍ ASTM F2050-16

• Pokud od kočárku odcházíte, NIKDY v něm dítě
nenechávejte.

• Nebezpečí udušení: Korba kočárku se může na měkké
podložce převrhnout a udusit dítě. Korbu kočárku
NIKDY nepokládejte na postele, pohovky ani jiné měkké
podložky.

• Nebezpečí pádu: Aktivita dítěte může způsobit pohyb
korby kočárku. Korbu kočárku NIKDY nepokládejte
na pulty, stoly ani jiné vyvýšené plochy.

• Tuto korbu kočárku NIKDY nepoužívejte jako prostředek
k přepravě dítěte v motorovém vozidle.

• Před použitím korby kočárku si přečtěte všechny pokyny.
• Pokud je korba kočárku poškozená nebo roztržená,

nepoužívejte ji.
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VAROVÁNÍ
Důležité – tyto pokyny pečlivě uložte, 
abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.
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ROZLOŽENÍ KORBY THULE BASSINET 

A. Při rozkládání uchopte korbu ze strany, stiskněte
tlačítko pro složení a posuňte je na konec,
dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 1)

B. Montážní adaptéry vyklopte směrem ven,
dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 2)

C. Držadlo clony proti slunci vyklopte nahoru,
dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 3)

SLOŽENÍ KORBY THULE BASSINET 

A. Při skládání stiskněte tlačítko na cloně proti slunci
a clonu sklopte. (obrázek 4)

B. Posuňte západku adaptéru dopředu a současně
složte montážní adaptéry dovnitř. (obrázek 5)

C. Uchopte korbu ze strany, stiskněte tlačítko pro složení
a posuňte je na konec, dokud neuslyšíte cvaknutí.
(obrázek 6)
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VLOŽENÍ MATRACOVÉ VLOŽKY THULE 
BASSINET

A. Matracová vložka je vyjímatelná.
B. Při vkládání matracové vložky zkontrolujte, zda je

umístěna v správném směru. (obrázek 1)

UPEVNĚNÍ KRYTU NOHOU THULE BASSINET

A. Kryt nohou nasaďte na korbu kočárku. (obrázek 2)
B. Spojte háček a poutko mezi krytem nohou a clonou

proti slunci. (obrázek 3)
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A. Zaoblený okraj ochranné sítě nasaďte na stranu nohou
korby kočárku. (obrázek 1)

B. Druhý konec ochranné sítě přetáhněte přes přední
stranu clony proti slunci. (obrázek 2)

C. Spojte háček a poutko mezi krytem nohou a clonou
proti slunci. (obrázek 3)

D. Ochrannou síť lze v případě potřeby nasadit přes kryt
nohou.

UPEVNĚNÍ OCHRANNÉ SÍTĚ THULE BASSINET
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INSTALACE KORBY KOČÁRKU THULE NA 
VOZÍK GLIDE 2/ URBAN GLIDE 2

A. Aktivujte parkovací brzdu dětského vozíku. Sklopte
sedadlo zcela dolů.

B. Otevřete spony na levém a pravém montážním držáku.
(obrázek 1)

C. Umístěte pravý montážní držák na pravou stranu
rámu dětského kočárku – nasaďte sponu na
výstupek na rámu. (obrázek 2)

D. Zavřete sponu montážního držáku a zajistěte
sekundární páčku. (obrázek 3)

E. Stejný postup použijte pro levý montážní držák na levé
straně rámu.

F. Za oba montážní držáky zkuste silou zatáhnout
směrem od kočárku, abyste měli jistotu, že jsou dobře
upevněny.

G. Korba kočárku musí být umístěna tak, aby mělo dítě
rukojeť sportovního kočárku v zorném poli. Položte
korbu kočárku na dětský vozík tak, abyste montážní
adaptéry nasadili na montážní držáky a zasunuli do
nich, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 4)

H. Zkuste korbou kočárku Thule Bassinet prudce trhnout
směrem od kočárku, abyste měli jistotu, že je k němu
bezpečně připojena.

I. Při demontáži stiskněte obě modré páčky na
montážních adaptérech a zvedněte korbu Thule
Bassinet směrem nahoru a ven z dětského vozíku.
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VAROVÁNÍ
Během montáže kontrolujte, zda jsou 
montážní držáky nasazeny na výstupky 
na rámu.
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INSTALACE KORBY KOČÁRKU THULE NA 
VOZÍK URBAN GLIDE 2 DOUBLE

A. Aktivujte parkovací brzdu dětského vozíku.
B. Otevřete spony na levém a pravém montážním držáku.

(obrázek 1)
C. Korba kočárku Thule Bassinet musí být připevněna

na levé sedačce (při pohledu na kočárek zepředu).
(obrázek 2)

D. Umístěte pravý montážní držák na pravou stranu
rámu dětského kočárku – nasaďte sponu na výstupek
na rámu. (obrázek 3)

E. Zavřete sponu montážního držáku a zajistěte
sekundární páčku. (obrázek 4)

F. Rozepněte suchý zip a zip na středové příčce
mezi sedačkami a odkryjte integrovaný adaptér
na příslušenství. (obrázek 5)

Pokračování na další straně
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VAROVÁNÍ
Během montáže kontrolujte, zda jsou 
montážní držáky nasazeny na výstupky 
na rámu.
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SERVIS A ÚDRŽBA KORBY THULE BASSINET 

A. Pravidelně kontrolujte, jestli textilní části nejsou
natržené, ošoupané nebo jinak poškozené.

B. Korbu kočárku Thule Bassinet skladujte v suchu, mimo
přímé sluneční světlo. Pokud je to možné, zavěste
korbu Thule Bassinet tak, aby se nedotýkala podlahy.
Korba kočárku Thule by měla být před složením
a uložením suchá, aby se zabránilo růstu plísní
a bakterií.

C. Znečištěná místa očistěte pomocí jemného pracího
prostředku a teplé vody. Nepoužívejte bělidlo.

Thule Canada Inc.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Kanada www.thule.cominfo@thule.com

G. Nasaďte sponu levého montážního držáku na
integrovaný adaptér na příslušenství; dbejte, aby
pod adaptérem nezůstala žádná tkanina. (obrázek 6)

H. Zavřete sponu montážního držáku a zajistěte
sekundární páčku. Zavřete suchý zip.

I. Za oba montážní držáky zkuste silou zatáhnout
směrem od kočárku, abyste měli jistotu, že jsou dobře
upevněny.

J. Korba kočárku musí být umístěna tak, aby mělo dítě
rukojeť sportovního kočárku v zorném poli. Položte
korbu kočárku na dětský kočárek tak, abyste adaptéry
nasadili na montážní držáky a zasunuli do nich, dokud
neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 7)

K. Zkuste korbou Thule Bassinet prudce trhnout směrem
od kočárku, abyste měli jistotu, že je k němu bezpečně
připojena.
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