
NÁVOD NA MONTÁŽ - CZ
kód 95395 - odrážedlo plastové černo-modré 
kód 95396 - odrážedlo plastové černo-růžové
kód 95397 - odrážedlo plastové bílo-zelené
kód 95398 - odrážedlo  plastové bílo-červené

MONTÁŽ A POUŽITÍ
Toto odrážedlo může být smontováno pouze dospělými osobami.

VAROVÁNÍ: 
Postupujte přesně podle originálního obrázkového návodu. Při nesprávné montáži může 
dojít ke zranění dítěte.
Používejte pouze pod dozorem dospělé osoby.
Toto odrážedlo je hračka, nesplňuje tedy podmínky pro provoz na pozemních komunikacích!
Používejte odrážedlo pouze na bezpečném místě, daleko od schodů, sloupů a ostatních 
nebezpečných předmětů.
Odrážedlo je určeno k jízdě pouze pro 1 dítě. 

ÚDRŽBA
Odrážedlo pravidelně myjte vodou s mýdlem. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky.
Pravidelně kontrolujte stav odrážedla (dotažení šroubů a madel).
Nepoužívejte odrážedlo v případě, že je jeho jakákoliv část zlomená.
Používejte pouze originální náhradní díly dodávány výrobcem.

Dodavatel:
KCK Cyklosport-Mode, s.r.o., U Tescomy 250, 760 01 Zlín, Česká republika 

IČO: 18559751  DIČ: CZ18559751
Tel.: 577 217 520, 577 002 086, Fax: 577 219 124

E-mail: info@kckcyklosport.cz, www.kckcyklosport.cz
Země původu: Itálie
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