Wózek dzieciêcy przewozowy
dla jednego dziecka od 18-tego
miesi¹ca ¿ycia do 15 kg.

PLIKO MINI
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Dziêkujemy za wybór produktu Peg Perego.
Firma Peg Perego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w oferowanych przez
siebie produktach bez wczeœniejszego powiadamiania.

Firma Peg Perego posiada certyfikat ISO 9001
UWAGA!
WA¯NE: przeczytaj uwa¿nie poni¿sz¹ instrukcjê i zachowaj j¹ na przysz³oœæ.
Przestrzeganie zawartych w niej poleceñ i wskazówek zapobiegnie powstaniu
niebezpiecznych dla dziecka sytuacji.
- Wózek jest przeznaczony do przewo¿enia w nim 1 dziecka.
- Nie przewoŸ wiêkszej iloœci dzieci ni¿ podaje producent.
- Wózek jest przystosowany do przewo¿enia dziecka do osi¹gniêcia przez nie wagi 15 kg.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka w wózku bez opieki.
- Zawsze zapinaj dziecku piêciopunktowe pasy bezpieczeñstwa, po³¹cz poprawnie klamr¹
pas biodrowy z elementem krokowym.
- Uwa¿aj, aby nie zraniæ dziecka podczas obs³ugi ruchomych elementów wózka (r¹czki,
oparcie itp.)
- Zawsze za³¹czaj hamulec podczas postoju wózka oraz podczas wk³adania/wyjmowania
dziecka z wózka.
- Obs³ug¹, konserwacj¹ i czyszczeniem wózka powinny siê zajmowaæ wy³¹cznie osoby
doros³e.
- Nie u¿ywaj wózka, je¿eli uszkodzeniu lub zagubieniu uleg³a jakaœ jego czêœæ.
- Przed rozpoczêciem u¿ytkowania zawsze upewniaj siê, ¿e wszystkie jego ruchome
mechanizmy dzia³aj¹ prawid³owo.
- Nie wk³adaj palców w ruchome mechanizmy wózka.
- WA¯NE: nie wk³adaj dodatkowego materaca.
- Nie wieszaj na r¹czkach wózka ani po jego bokach ¿adnych dodatkowych przedmiotów
gdy¿ mog¹ one spowodowaæ utratê stabilnoœci wózka. Zapoznaj siê z dalszymi
instrukcjami dotycz¹cymi maksymalnego obci¹¿enia.
- Nie wk³adaj do kosza przedmiotów o ³¹cznej wadze przekraczaj¹cej 5 kg. Do uchwytu na
butelkê nie wk³adaj gor¹cych napojów i przedmiotów ciê¿szych ni¿ napisano. Do
kieszonki w budce (o ile j¹ posiada) nie wk³adaj przedmiotów ciê¿szych ni¿ 0,2 kg .
- Nie u¿ywaj wózka na schodach lub wysokich stopniach, w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a, ognia
lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
- U¿ywanie innych ni¿ oryginalne akcesoriów mo¿e byæ niebezpieczne.
- Wózek nie jest przystosowany do uprawiania biegów lub jazdy na rolkach.
- Nie u¿ywaj folii przeciwdeszczowej (je¿eli wózek j¹ posiada) w zamkniêtych
pomieszczeniach i zawsze sprawdzaj czy dziecku nie jest pod ni¹ zbyt gor¹co. Nigdy nie
stawiaj wózka w pobli¿u Ÿróde³ ognia i szczególnie uwa¿aj na ¿ar z papierosów. Zawsze
upewniaj siê czy elementy folii nie dosta³y siê w ruchome mechanizmy wózka oraz
zawsze zdejmuj foliê z wózka przed jego z³o¿eniem.

ELEMENTY WÓZKA
SprawdŸ zawartoœæ kartonu i skontaktuj siê z serwisem/ dystrybutorem Peg Perego
w Polsce, firm¹ Akord, gdy stwierdzisz brak któregokolwiek z wymienionych poni¿ej
elementów:
wózek, 2 przednie obrotowe ko³a, zestaw tylnych kó³, kosz, uchwyt na butelkê, budka.

INSTRUKCJA OBS£UGI:
1. ROZK£ADANIE WÓZKA: aby roz³o¿yæ wózek, unieœ lew¹ rêk¹ zaczep znajduj¹cy
przy lewej r¹czce (rys. A), nastêpnie unosz¹c jednoczeœnie obie dŸwignie przy r¹czkach
(rys. B) roz³ó¿ wózek unosz¹c go. SprawdŸ czy stela¿ zosta³ poprawnie roz³o¿ony - rurki
poprawnie roz³o¿onego stela¿a pokazuje rys. C.
2. Je¿eli blokady nie uchwyci³y rurek (stela¿ nie roz³o¿y³ siê prawid³owo), naciskaj
siedzisko wózka (rys. D) do momentu a¿ wskocz¹ one na swoje miejsca. Na koniec
dociœnij nog¹ element pokazany na rysunku E.
3. MONTA¯: aby zamontowaæ przednie ko³a, opuœæ blokuj¹ce je dŸwignie (rys. A)
i nak³adaj ko³a na koñcówki rurek (rys. B) do momentu a¿ us³yszysz „klikniêcie”.
4. Aby zamontowaæ zestaw tylnych kó³ po³¹czonych link¹ hamulca u³ó¿ je tak, aby obie
dŸwignie hamulca znajdowa³y siê na zewn¹trz (rys. A) i nak³adaj je na koñcówki rurek
do momentu a¿ wskocz¹ na swoje miejsce (us³yszysz „klikniêcie”).
WA¯NE: sprawdŸ czy przyciski od stela¿a znajduj¹ siê w otworach w obudowie tylnych
kó³ (rys. B).
5. Zgodnie z rysunkiem, przekrêæ i nak³adaj zaczep bêd¹cy centralnym elementem
mechanizmu hamulca na pokazan¹ na rysunku czêœæ a¿ wskoczy na swoje miejsce, aby
zablokowaæ stela¿.
6. KOSZ: aby go zamontowaæ, zawieœ jego uchwyty na haczykach najpierw w tylnej czêœci
stela¿a (strza³ka 1 i 2), a nastêpnie z przodu (strza³ka 3) zgodnie z rysunkiem A.
UCHWYT NA BUTELKÊ: mo¿e byæ zamontowany za pomoc¹ specjalnego zaczepu
znajduj¹cego siê wy³¹cznie po prawej stronie stela¿a- nasuwaj go na zaczep do momentu
a¿ wskoczy na swoje miejsce (us³yszysz „klikniêcie”) - rysunek B.
7. OBROTOWE KO£A: aby odblokowaæ przednie ko³a, wciœnij znajduj¹ce siê miêdzy
nimi dŸwignie zgodnie ze wskazaniem strza³ki „1”. Je¿eli chcesz zablokowaæ obrotowy
ruch przednich kó³, postêpuj odwrotnie (strza³ka „2”) - rysunek A.
HAMULEC: aby za³¹czyæ hamulec, wciœnij nog¹ dŸwignie pokazane na rysunku B. Aby
uwolniæ hamulec postêpuj odwrotnie. Zawsze za³¹czaj hamulec podczas postoju wózka!
8. BUDKA: aby zamontowaæ budkê wsuñ jej koñcówki w zaczepy znajduj¹ce siê po
bokach stela¿a i zapnij napy ³¹cz¹ce j¹ z tapicerk¹ w tylnej czêœci oparcia.
Budka mo¿e byæ ustawiona w 2 pozycjach, by j¹ zmieniæ po prostu przesuñ j¹ do przodu
lub ty³u.
9. 5-CIO PUNKTOWE PASY BEZPIECZEÑSTWA: aby zapi¹æ pasy na³ó¿ zaczepy pasów
naramiennych na koñcówki pasów biodrowych ( strza³ka „A”) i wsuwaj je w centraln¹
klamrê do momentu a¿ zaskocz¹ blokady (us³yszysz „klikniêcie”) - strza³ki „B”. Aby
rozpi¹æ pasy, wciœnij okr¹g³y przycisk w klamrze (strza³ka „C”) i wysuñ z niej koñcówki
pasów biodrowych (strza³ki „D”).
10. Aby skróciæ pasy biodrowe, ci¹gnij z obu stron ich koñcówki zgodnie ze wskazaniem
strza³ki „A”. Aby zwiêkszyæ ich d³ugoœæ, postêpuj odwrotnie. Pasy biodrowe mo¿na
skracaæ do momentu pojawienia siê specjalnych blokad (strza³ka „B”).

11. Pasy mo¿na zamontowaæ na 3 ró¿nych wysokoœciach, w zale¿noœci od wielkoœci
dziecka. Gdy dziecko roœnie, pasy musz¹ byæ przek³adane na wy¿sz¹ pozycjê.
12. Aby zmieniæ wysokoœæ, na której s¹ zamontowane pasy, uwolnij ich koñcówki
z zaczepów znajduj¹cych siê w tylnej czêœci oparcia. Poci¹gnij koñcówkê pasa w
swoim kierunku (strza³ka „A”) aby j¹ uwolniæ z zaczepu w oparciu i prze³ó¿ j¹ przez
zaczep (strza³ka „B”). Prze³ó¿ koñcówkê pasa przez otwór w tapicerce (strza³ka „C”),
a nastêpnie umieœæ j¹ w otworze w tapicerce na innej, odpowiedniej wysokoœci
(strza³ka „D”). Ponownie prze³ó¿ koñcówkê pasa przez zaczep w oparciu („E”) i ci¹gnij
pas w kierunku siedziska wózka do momentu a¿ koñcówka „zakleszczy” siê w zaczepie
(strza³ka „F”). Powtórz ca³¹ procedurê zmieniaj¹c wysokoœæ drugiego pasa.
13. REGULACJA PODNÓ¯KA: podnó¿ek mo¿na umieœciæ na 2 ró¿nych wysokoœciach.
Aby opuœciæ podnó¿ek, przesuwaj w dó³ znajduj¹ce siê po obu jego bokach przyciski
jednoczeœnie opuszczaj¹c go. Aby umieœciæ podnó¿ek w wy¿szej pozycji, po prostu
unoœ go do momentu a¿ zaskocz¹ blokady.
REGULACJA OPARCIA: oparcie mo¿na umieœciæ na 3 ró¿nych wysokoœciach. Aby
zmieniæ pozycjê na ni¿sz¹, unoœ pokazane na rysunku B dŸwignie opuszczaj¹c
jednoczeœnie oparcie do wybranej wysokoœci. Zawsze upewniaj siê, ¿e oparcie zosta³o
zablokowane po obu stronach na tej samej wysokoœci, w razie koniecznoœci mo¿esz
zawieszon¹ ni¿ej czêœæ oparcie unieœæ rêk¹. Aby ustawiæ oparcie w wy¿szej pozycji
nale¿y je po prostu unieœæ.
14. SK£ADANIE: ci¹gnij do góry najpierw jedn¹ a potem drug¹ dŸwigniê znajduj¹c¹ siê
przy r¹czkach (rys. A) do momentu a¿ us³yszysz „klikniêcie”, nastêpnie chwyæ
centralny uchwyt pokazany na rysunku B i unoœ go do momentu a¿ z³o¿ysz wózek.
Po z³o¿eniu wózek stoi samoczynnie – rysunek C.
15. TRANSPORT: wózek mo¿na ci¹gn¹æ za sob¹ trzymaj¹c za centralny uchwyt s³u¿¹cy do
jego sk³adania (przednie ko³a musz¹ byæ zablokowane) jak pokazuje rysunek A. Mo¿na
go równie¿ przenosiæ za pomoc¹ bocznej r¹czki (rysunek B).
16. ZDEJMOWANIE TAPICERKI: aby zdj¹æ tapicerkê z wózka nale¿y wyj¹æ koñcówki
pasów z zaczepów w tylnej czêœci oparcia (1), prze³o¿yæ krokow¹ czêœæ pasa z klamr¹
przez otwór w tapicerce (2). Nastêpnie odkrêæ œrubokrêtem 2 œrubki mocuj¹ce pasy
przytrzymuj¹c jednoczeœnie szczypcami znajduj¹ce siê tam nakrêtki (3).
17. Zdejmij z zaczepów elastyczne elementy przytwierdzaj¹ce tapicerkê do stela¿a (4),
uwolnij z blokad przednie rurki stela¿a (5) wykonuj¹c czynnoœci opisane w pierwszym
punkcie instrukcji i odepnij boczne elementy tapicerki z rurek stela¿a (6).
18. Usuñ doln¹ czêœæ tapicerki z podnó¿ka (7) i wyjmij z wózka ca³¹ tapicerkê (8).
NUMER SERYJNY
19. Na oparciu wózka Pliko Mini znajduj¹ siê wszystkie niezbêdne informacje dotycz¹ce
produktu: jego nazwa, data produkcji oraz numer seryjny. Informacje te s¹ potrzebne
podczas sk³adania ewentualnych reklamacji.
AKCESORIA DODATKOWE
20. POKROWIEC NA NÓ¯KI wystêpuj¹cy wy³¹cznie w czarnym kolorze.
FOLIA PRZECIWDESZCZOWA nak³adana na budkê.
21. TORBA PIELÊGNACYJNA zawieraj¹ca przewijak, nak³adana na r¹czki wózka.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
KONSERWACJA PRODUKTU: chroñ wózek prze deszczem, œniegiem i wod¹.
D³ugotrwa³e oddzia³ywanie promieni s³onecznych mo¿e spowodowaæ utratê intensywnoœci
kolorów niektórych jego elementów. Przechowuj wózek w suchym pomieszczeniu.
CZYNNOŒCI KONSERWUJ¥CO-CZYSZCZ¥CE MUSZ¥ BYÆ WYKONYWANE
REGULARNIE.
CZYSZCZENIE STELA¯A: okresowo czyœæ plastikowe elementy stela¿a wilgotn¹
szmatk¹. Nie u¿ywaj wybielaczy, odplamiaczy ani podobnych œrodków. Utrzymuj w stanie
suchym wszystkie metalowe elementy, aby zapobiec powstawaniu rdzawych nalotów.
Wszystkie ruchome elementy (mechanizmy regulacji, blokady, ko³a …) w czystoœci
usuwaj¹c z nich regularnie kurz i piach. W razie koniecznoœci przesmaruj je lekkim olejem
maszynowym lub silikonem.
CZYSZCZENIE FOLII PRZECIWDESZCZOWEJ: myj foliê g¹bk¹ zmoczon¹ w wodzie z
dodatkiem myd³a, nie stosuj detergentów.
CZYSZCZENIE TAPICERKI: aby usun¹æ kurz czyœæ tapicerk¹ szczotk¹. Tkaninê mo¿na
praæ rêcznie w wodzie o temperaturze 30°C , nie wy¿ymaj, nie stosuj chlorowych
wybielaczy, nie prasuj, nie czyœæ chemicznie, do usuwania plam nie stosuj œrodków na
bazie rozpuszczalnika, nie susz w suszarce.

SERWIS:
Firma Akord, wy³¹czny dystrybutor artyku³ów Peg Perego w Rzeczpospolitej Polskiej,
oferuje Pañstwu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dotycz¹cy sprzedanych za jej
poœrednictwem produktów. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia poszczególnych
czêœci prosimy o kontakt:
tel: (+48)61 867-69-29, 61 867-74-06
email: biuro@akord.poznan.pl

PRZEDSIÊBIORSTWO HANDLOWE

AKORD
TOMASZ SKRZYPCZAK
UL. MAGNOLIOWA 34
60-175 POZNAÑ
TEL./FAX (+48) 61 867-66-29

KARTA GWARANCYJNA NR ......................................................
NAZWA ARTYKU£U....................................................................
DATA SPRZEDA¯Y DETALICZNEJ...........................................

PIECZ¥TKA SKLEPU

DOKONANE NAPRAWY GWARANCYJNE
L.P.

Data
zg³oszenia

Data
wykonania

Opis wykonanych czynnoœci
i wymienionych czêœci

Piecz¹tka
podpis

Warunki Gwarancji
1. Gwarant zapewnia Nabywcy dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu
przy u¿ytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj¹ obs³ugi.
2. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej. Gwarancji udziela siê na okres
12 miesiêcy od daty sprzeda¿y produktu, wprowadzonego do obrotu na terenie
RP przez wy³¹cznego dystrybutora.
3. Ujawnione w tym czasie wady bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie do 14 dni od
daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzeda¿y b¹dŸ zak³adu serwisowego.
W razie gdy naprawa wi¹za³a siê bêdzie z koniecznoœci¹ sprowadzenia czêœci
z zagranicy, powy¿szy termin usuniêcia wady mo¿e byæ przed³u¿ony do 30 dni,
o czym klient zostanie powiadomiony odrêbnie. Za zgod¹ Nabywcy mo¿e byæ
ustalony inny termin usuniêcia wady wyrobu.
4. Gwarancj¹ nie s¹ objête:
- uszkodzenia mechaniczne, techniczne, chemiczne i wszystkie inne
spowodowane dzia³aniem si³y zewnêtrznej.
- uszkodzenia powsta³e w wyniku niew³aœciwego lub niezgodnego
z instrukcj¹ obs³ugi u¿ytkowania, albo innych przyczyn le¿¹cych po stronie
u¿ytkownika lub osób trzecich.
- celowe uszkodzenie wyrobu.
5. Podstawowym sposobem za³atwiania reklamacji jest naprawa wyrobu
przywracaj¹ca mu wartoœæ u¿ytkow¹.
6. Reklamacje z tytu³u wad przyjmuje punkt sprzeda¿y detalicznej lub zak³ad
serwisowy wymieniony w karcie gwarancyjnej.
7. Nabywca powinien dostarczyæ wyrób do punktu sprzeda¿y detalicznej lub
punktu serwisowego.
8. Fakt i datê dokonania naprawy gwarancyjnej zak³ad serwisowy poœwiadcza
na karcie gwarancyjnej.
9. Karta gwarancyjna stanowi podstawê do realizacji uprawnieñ gwarancyjnych.
10. Karta gwarancyjna bez wpisanego typu modelu, czytelnego stempla sklepu
oraz dowodu zakupu jest niewa¿na.
11. Wszelkie inne sprawy i spory reguluj¹ S¹dy w Poznaniu.

UWAGA!
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê
z instrukcj¹ obs³ugi.
Oœwiadczam, ¿e znane mi s¹ warunki gwaracji.

Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego
wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.

.............................................................................
podpis kupuj¹cego

PEG PEREGO S.p.A.
VIA DE GASPERI 50 20043 ARCORE MI ITALIA
tel. 0039•039•60881 - fax 0039•039•615869-616454
Servizio Post Vendita/After Sale:
tel. 0039•039•6088213 - fax: 0039•039•3309992
PEG PEREGO
.
U.S.A
Inc. 3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808
phone 260•482•8191 - fax 260•484•2940
Call us toll free: 1•800•671•1701
PEG PEREGO CANADA Inc.
585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1
phone 905•839•3371 - fax 905•839•9542
Call us toll free: 1•800•661•5050

DYSTRYBUTOR
Przedsiêbiorstwo Handlowe

AKORD
ul. Magnoliowa 34, 60-175 Poznañ
tel./fax: (+48)61 867 66 29

