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SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM – HELP DESK
customerservice@petgearinc.com

Toll-Free 877-752-9123 - Eastern Standard Time 8am-3pm, Monday through Friday

For The ON-THE-GO Pet™

Návod k použití
Kočárek PET ROADSTER

PG8600

AT

Vnitřní rozměry: 
85 x 51 x 53 cm



ROADSTER PET STROLLER • PG86002

Seznam dílů

Zkontrolujte, zda máte všechny uvedené součásti před montáží vašeho produktu.
Chybí-li nějaké díly, volejte zákaznický servis. 

Vyjímatelná vnitřní podložka

Náprava kola

Přední kolo

2 zadní kolaRukojeť

Kočárek
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C.

Pro vysunutí 
nápravy stiskněte 
tlačítko.

Krok 1: Nasaďte zadní kolo na nápravu 
podle obrázku A.

Krok 2: Zatlačte na kolo, dokud 
nezapadne.

Krok 3: Tahem se přesvědčte, že pevně 
drží na svém místě.

Kroky 1-3 opakujte i pro druhé kolo.

Dokončená montáž musí vypadat jako na 
obrázku B. 

Krok 4: Vezměte nápravu s kolečky (obr. 
B) a zacvakněte ji do sloupků na spodní
straně těla kočárku – obr. C

Zatažením za nápravu se přesvědčte, že 
pevně drží na svém místě.

A.

B.

Vnitřní strana Vnější strana

Tlačítko zámku/uvolnění

Zadní kola 
D.

Pro sundání koleček 
stiskněte tlačítko 
(obr. D) a kolečka 
vysuňte.

Sestavení zadních kol
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Sestavení kočárku

Krok 1: Umístěte kočárek tak, aby stál koly na zemi a 
otočte jej zadními koly k sobě (obr. E) E.

Sestavení předního kola

Krok1: Nastavte držák předního kola do požadované 
polohy

Krok 2: Nasuňte kolo a přesvědčte se, že velco 
kolíčky zacvakly do otvorů držáku kola.

Držák Držák

Velco kolíček Velco kolíček
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Krok 2: Zvedněte pravou a levou stranu kočárku nahoru (viz obr. F)

Zajistěte nosnou lištu, která směřuje z levé strany a překlopte ji vpravo dolů (viz obr. G)

Krok 2: Vložte rukojeť do držáků na obou 
stranách kočárku.

Poté na rukojeť zatlačte, dokud neuslyšíte 
cvaknutí a velco kolíčky nezacvaknou.

Pomocí velco kolíčků můžete regulovat výšku rukojeti. 

Zatáhněte za rukojeť a přesvědčte se, že je pevně uzamčena.

Sestavení kočárku

Velco kolíčky

Držák rukojetiH.

Velco kolíčky

F.

G.
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Krok2: Vyhákněte nosnou lištu a překlopte ji na 
druhou stranu.

Složení kočárku

Krok1: Stlačte velco kolíčky v obou držácích 
rukojeti.

Vysuňte rukojeť směrem nahoru.

Velco 
kolíček

ROADSTER PET STROLLER • PG8600

Krok1: Chcete-li mít kolo v pevné poloze 
například pro jogging, zajistěte kolíček dle 
obrázku.

Krok2: Chcete-li používat otočné kolo, 
posuňte kolíček dolů a doprava.

Odemčená 
pozicePevná pozice

Upevnění předního kola
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Složení kočárku

Krok3: Složte tělo kočárku směrem dovnitř.

Péče o kočárek

• Produkt skladujte vždy na čistém a suchém místě.
• Nedoporučuje se používat ho na pláži.
• Nepokládejte těžké předměty na horní část kočárku.
• Rám kočárku čistěte lehce naolejovaným hadříkem.
•  Nepoužívejte saponáty nebo abrazivní prostředky. Tkaninu můžete bodově 

čistit chemicky nebo jemným mýdlem a teplou vodou.
•  Pro zajištění snadné ovladatelnosti kočárku a minimalizaci opotřebení

(zejména kol, náprav a otočných čepů) udržujte všechny pohyblivé části čisté 
a namazané prostředkem WD40 nebo lehkým strojním olejem.

• POZNÁMKA: nemažte brzdové komponenty a zámky!
• Pravidelně kočárek kontrolujte a dotáhněte nebo vyměňte volné díly. 



VAROVÁNÍ!

POUZE PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY.
Kočárek není určen pro použití jako zadržovací box/schránka pro agresivní nebo nebezpečná zvířata, 
která kopou, koušou nebo škrábou. Nenechávejte svého mazlíčka v kočárku bez dozoru. PET GEAR 

nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené agresivním, destruktivním nebo 
nedovoleným zvířetem. Nevystavujte kočárek otevřenému ohni. Nedodržení těchto varování a pokynů 

může vést k vážnému zranění nebo smrti.

•  Nepoužívejte pro převážení žádných předmětů na/v kočárku.
•  Používejte všechny doporučené bezpečnostní prvky a části dle návodu.
• Nenechávejte zvíře v kočárku bez dozoru.
• Kočárek je určen pouze pro jednoho domácího mazlíčka.
•  Nezavěšujte tašky (zátěž) na rukojeť, může to způsobit nestabilitu kočárku.
• Nepoužívejte na eskalátoru nebo schodech – kočárek složte a přeneste.
• Při parkování vždy používejte brzdu.
• Před umístěním zvířete do kočárku se ujistěte, že je kočárek kompletní a jsou zajištěny 

všechny zámky.
•  Nepřetěžujte kočárek, může se stát nestabilním. Maximální hmotnost převáženého 

zvířete nesmí přesáhnout 100 liber/45 kg.
• Hmotnost zboží převáženého v koši nesmí překročit 6 liber/2,5 kg. 

ROADSTER PET STROLLER • PG8600

Údržba kol

• Při čištění a mazání předních a zadních kol je uvolněte pomocí zajišťovací páčky.
• Pro zajištění snadné ovladatelnosti a minimalizaci opotřebení udržujte všechny 

pohyblivé části čisté a namazané prostředkem WD40 nebo lehkým strojním 
olejem.

• Po skončení mazání předního kola jej bezpečně nasaďte a zajistěte; pohybem 
dopředu, dozadu a dokola dosáhnete ideálního rozprostření mazadla.

•  Vyčistěte sestavu zadních kol a zbytek rámu teplou mýdlovou vodou; opláchněte 
ji čistou teplou vodou a osušte.

• POZNÁMKA: nemažte brzdové komponenty a zámky!  
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Náhradní díly

Používejte pouze náhradní díly PET GEAR.
Před telefonickým kontaktem si připravte číslo modelu.
Náhradní díly: http://www.petgearinc.com/main.asp?sel=2

192 Sheldon Avenue∙West Rutland, VT∙05777∙877-752-9123∙www.petgearinc.com




