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Only Navetta XL

1

  Navetta XL

CZ• Unáhradních dílù,které jsou k dispozici ve více barvách, je nutné naobjednávce specifikovat
pøíslušnou barvu.

1) BCANXL•
2) BCONXL•
3) SPST6642GR
4) SPST6647GL
5) SPST6643GR
6) CIENXL•

7dx) MMSP0038
7sx) MMSP0039

8) ITNAVX00NFGR
9) SAPI6656GR

10) SPST5403R
11) SPST6658GL
12) SPST5274GL
13) BSANXL•
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  Dìkujeme, že jste si vybrali výrobek 
Peg-Pérego.

•Spoleènost Peg-Péreo            S.p.A. je
certifikovaná podle normy ISO9001.
• Tato certifikace pøedstavuje prozákazníky a

spotøebitele záruku transparentnosti a dùvìry
ohlednì zpùsobu práce spoleènosti.

vlastnosti výrobku 
NavettaXL-auto,skupina0,kategorie
“Univerzální”

•Korba NavettaXL je homologována podle naøízení UN/ECE
R44/04 prodìti ve váze 0-10kg. Je vhodná pro vìtšinu
sedadel v autì, ale ne pro všechny.

•Navetta XL lze do auta správnì instalovat, jestliže je v
návodu k použití a údržbì auta uvedena kompatibilita s
univerzálními poutacími systémy skupiny 0.

•Korba Navetta XL je klasifikována jako univerzální typ
podle nejpøísnìjších homologaèních kritérií v porovnání
s pøedchozími modely, které toto homologaèní oznaèení
nemají.

•Tuto korbu lze použít pouze v autech se zadním
dvoumístným nebo tøímístným sedadlem vybaveným
dvoubodovými nebo tøíbodovými bezpeènostními pásy
homologovanými podle naøízení UN/ECE R16 nebo
rovnocenných naøízení.

•V pøípadì pochybností, nebo chcete-li získat další
informace o pøipevnìní korby Navetta XL do zvláštních
vozidel, se obra�te na výrobce nebo na prodejce.

 DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ
•Korba Navetta XL skupiny 0 musí být instalována kolmo ke

smìru jízdy.
•Neinstalujte Navettu XL na sedadla obrácená proti smìru

jízdy nebo šikmo ke smìru jízdy vozidla.
•Tento výrobek je èíslován vzestupnì.

CZ_ Èeština
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	 	  UPOZORNĚNÍ
	 	 DŮLEŽITÉ	UPOZORNĚNÍ:	přečtěte	si	pozorně	tyto	

pokyny	a	uchovejte	je	na	vhodném	místě	po	celou	
dobu	životnosti	výrobku.	V	případě	nedodržení	těchto	
pokynů	můžete	ohrozit	bezpečnost	dítěte.

	 •	 Ponechání	dítěte	bez	dohledu	může	být	nebezpečné.	
	 •	 Sestavení	a	přípravu	korby	smějí	provádět	pouze	dospělé	

osoby.
	 •	 Nepoužívejte	korbu,	jestliže	jsou	na	ní	praskliny	nebo	

nějaké	součásti	chybějí.
	 •	 Před	použitím	ověřte,	že	jsou	všechny	připevňovací	

mechanismy	správně	připevněné.
	 •	 Nestrkejte	prsty	do	připevňovacích	mechanismů.
	 •	 Nepoužívejte	v	dosahu	rukou	dítěte	zdroje	tepla,	otevřený	

plamen	nebo	nebezpečné	předměty.
	 •	 Použití	příslušenství,	která	nejsou	schválena	výrobcem,	

může	být	nebezpečné.
	 •	 Ověřte	si,	že	jsou	pásy	určené	k	připevnění		Navetta	XL	v	

autě	stále	napnuté	a	seřiďte	pásy	poutající	dítě.
	 •	 Pásy	nesmějí	být	zkroucené.
	 •	 V	případě,	že	byla	korba	vystavena	přílišnému	tlaku	během	

nehody,	nebo	si	na	ní	všimnete	zřetelných	prasklin	nebo	
deformací,	nepoužívejte	ji.

	 •	 Uživatel	nesmí	v	žádném	případě	měnit	bezpečnostní	zařízení.
	 •	 Řiďte	se	přesně	pokyny	poskytnutými	výrobcem	

upevňovacího	systému	dítěte.
	 •	 Nikdy	nenechávejte	dítě	v	korbě	Navetta	XL	bez	dozoru.
	 •	 Korba	Navetta	XL	musí	být	vždy	připevněna	

bezpečnostními	pásy	auta,	i	když	v	ní	není	dítě.	V	případě	
náhlého	zabrzdění	by	totiž	mohla	zranit	cestující	v	autě.

	 •	 Během	jízdy	v	autě	nikdy	nedržte	dítě	v	náručí	a	nikdy	ho	
nepokládejte	mimo	korbu	Navetta	XL.	V	případě	náhlého	
zabrzdění	by	i	při	pomalé	jízdě	mohlo	být	dítě	snadno	
vymrštěno	směrem	dopředu.

	 •	 V	autě	věnujte	obzvláštní	pozornost	zavazadlům	nebo	
jiným	předmětům,	které	by	mohly	v	případě	nehody	dítě	v	
korbě	Navetta	XL	zranit.

	 •	 Nenechávejte	korbu	v	autě	na	slunci,	některé	části	by	se	
mohly	přehřát	a	poškodit	jemnou	dětskou	pokožku;	vždy	
zkontrolujte	teplotu	sedačky	ještě	před	vložením	dítěte.	

	 •	 Dávejte	pozor,	aby	korba	nebyla	zablokovaná	pohyblivou	

částí	sedadla	nebo	dveřmi.
	 •	 Nepoužívejte	korbu	bez	látkového	potahu	a	nevyměňujte	

potah	za	jiný;	potah	smíte	vyměnit	pouze	za	potah	
schválený	výrobcem,	protože	tvoří	nedílnou	část	korby	a	
její	bezpečnosti.	V	případě	výměny	použijte	náhradní	díly.

	 •	 Korba	Navetta	XL	byla	zkonstruována	s	polystyrénovou	
částí	tlumící	nárazy,	která	je	zabudovaná	přímo	do	
skořepiny,	pod	vložku:	neodstraňujte	ji	prosím.

	 •	 Tento	výrobek	je	vhodný	pouze	pro	děti,	které	se	samy	
ještě	neposadí.

	 •	 Tento	výrobek	je	určený	pro	děti	od	narození	do	váhy	9	kg.	
V	autě	se	používá	až	do	váhy	10	kg.

	 •	 Při	použití	v	autě	vždy	zapněte	bezpečnostní	pás.	Při	
použití	v	kočárku	odstraňte	pás	a	uložte	ho	do	příslušné	
kapsy.

	 •	 Používejte	pouze	na	tvrdé,	vodorovné	a	suché	ploše.
	 •	 Nedovolte	jiným	dětem,	aby	si	bez	dohledu	hrály	v	blízkosti	

korby.
	 •	 Při	seřizování	různých	mechanismů	(držadlo,	zádová	

opěrka)	dávejte	pozor	na	dítě.
	 •	 Pravidelně	kontrolujte	držadlo	(nebo	držadla)	a	spodek	

korby,	zda	nejsou	prasklé	nebo	poškozené.
	 •	 Chcete-li	postavit	korbu	na	stojan,	zkontrolujte	nejprve	

maximální	délku	korby	povolenou	pro	tento	stojan.

	 	 návod k použití
	 	 používání	korby	Navetta	XL
	 1•	 STŘÍŠKA:	stříšku	připevníte	zasunutím	úchytů	do	jejich	

umístění	(obr_a)	a	zapnutím	knoflíku	na	boční	straně	
(obr_b);	jsou-li	knoflíky	i	vzadu,	rovněž	je	zapněte	(obr_c).

	 2•	 stříška	je	vybavena	průhledným	nástavcem,	který	
umožňuje	pohled	na	dítě	ze	všech	stran.	

	 3•	 NÁNOŽNÍK:	položte	nánožník	na	korbu	a	na	obou	stranách	
zapněte	knoflíky.

	 4•	 nánožník	můžete	také	připevnit	ke	stříšce	a	chránit	tak	lépe	dítě	
před	nepříznivým	počasím.	Uvolněte	přední	část	nánožníku	na	
obou	stranách	(šipka_a),	obraťte	ji	směrem	nahoru	(šipka_b)	a	
připevněte	ji	suchým	zipem	ke	stříšce	(šipka_c).

	 5•	 ohyb	nánožníku	připevněte	tak,	že	ho	připnete	knoflíky	k	
nánožníku

	 6•	 DRŽADLO:	držadlo	zdvihnete	otočením	směrem	nahoru	až	
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do	zaklapnutí	(šipka	_a).	Držadlo	je	zablokované	pouze	ve	
svislé	poloze.	Chcete-li	držadlo	sklopit,	stiskněte	současně	
dvě	oblá	tlačítka	(šipka_b)	a	otočte	ho	směrem	dolů	
(šipka_c).	Držadlo	usnadňuje	přenášení	(obr_d)	a	připojení	
korby	Navetta	XL	na	podvozky	a	kočárky.

	 7•	 POLOHA	KOLÉBKY:	spodní	část	korby	Navetta	XL	má	
zvláštní	tvar,	díky	kterému	je	možné	korbu	s	dítětem	při	
postavení	na	rovnou	plochu	houpat.

	 8•	 POLOHA	POSTÝLKY:	Vysunutím	dvou	nožiček	na	spodku	se	
z	korby	Navetta	XL	stane	pevná	postýlka.

	 9•	 NASTAVENÍ	ZÁDOVÉ	OPĚRKY	a	OPĚRKY	PRO	NOHY:	díky	
funkci	COMFORT	SYSTEM	je	možné	současně	nastavit	
zádovou	opěrku	i	opěrku	pro	nohy.	Zatáhněte	za	knoflík	
směrem	ven	(Obr.	a)	a	přitom	jím	otočte	(Obr.	b).	Dle	
potřeby	tak	snížíte	nebo	zvednete	zádovou	opěrku	a	
opěrku	pro	nohy.

	10•	SYSTÉM	ČTYŘ	ROČNÍCH	OBDOBÍ:	korba	Navetta	XL	má	
v	podstavci	otvory,	kterými	je	možné	regulovat	oběh	
vnitřního	vzduchu.

	 	 Jestliže	chcete	otvory	otevřít,	posuňte	4	krytky	směrem	ven.

	 	 systém ganciomatic
	11•	Systém	Ganciomatic	je	praktický	a	rychlý	systém,	který	

umožňuje	připevnit	korbu	Navetta	XL	k	úchytům	systému	
Ganciomatic	k	podvozku	kočárku.

	 	 Korba	Navetta	XL	se	postaví	na	podvozek	kočárku	a	oběma	
rukama	se	přitiskne,	až	zaklapne.

	 	 Před	připevňováním	i	odstraňováním	korby	Navetta	XL	
vždy	podvozek	kočárku	zabrzděte.

	 	 Zkontrolujte,	zda	je	korba	správně	připevněná.
	 •	 Chcete-li	ji	uvolnit,	zvedněte	páčku	držadla	Ganciomatic	

(šipka_a)	a	korbu	Navetta	XL	zdvihněte	(šipka_b).

	 	 sejmutí potahu
	12•	SEJMUTÍ	POTAHU	Z	NAVETTA	XL:	rozepněte	knoflíky	stříšky	

na	boční	straně	a	vzadu	(obr_a),	uvolněte	její	úchyty	
stisknutím	(obr_b)	a	vytáhněte	stříšku	směrem	nahoru;

	13•	rozepněte	knoflíky	nánožníku	a	sundejte	ho	(obr_a);	
zdvihněte	zádovou	opěrku,	uvolněte	vnitřní	potah	(obr_b)	
a	stáhněte	ho	shora	(obr_c).

  údržba potahu
	 •	 vykartáčujte	látkové	části	potahu	a	vyperte	je	v	ruce	při	

maximální	teplotě	30°,	neždímejte;
	 •	 nebělte	chlórem;
	 •	 nežehlete;
	 •	 nečistěte	chemicky;
	 •	 neodstraňujte	skvrny	pomocí	rozpouštětel	a	nesušte	v	

sušičce	s	otočným	bubnem.

  čištění výrobku 
	 •	 Tento	výrobek	si	vyžaduje	minimální	údržbu.	Veškeré	

operace	spojené	s	čištěním	a	údržbou	mohou	provádět	
pouze	dospělé	osoby.	

	 •	 Doporučujeme	udržovat	v	čistém	stavu	veškeré	pohyblivé	
části	autosedačky	a	v	případě	potřeby	je	namazat	lehkým	
olejem.

	 •	 Pravidelně	čistěte	umělohmotné	části	výrobku	vlhkým	
hadrem;	nepoužívejte	rozpouštědla	anebo	jiné	podobné	
prostředky.

	 •	 Jestliže	jsou	textilní	části	autosedačky	zaprášené,	
vykartáčujte	je.	

	 •	 Nečistěte	část	z	polystyrénu	tlumící	nárazy	pomocí	
rozpouštědel	nebo	jiných	podobných	prostředků.

	 •	 Chraňte	výrobek	před	atmosférickými	vlivy,	vodou,	deštěm	
a	sněhem;	nepřetržité	a	dlouhodobé	vystavení	slunečnímu	
záření	může	způsobit	změnu	barvy	mnohých	materiálů.

	 •	 Uchovávejte	výrobek	na	suchém	místě.

  řada doplňků
	14•	Pláštěnka	Cover	All:	průhledná	pláštěnka,	která	zajišťuje	

naprostou	ochranu	sportovní	korby	připnuté	ke	kočárku.	
	15•	PŘEBALOVACÍ	TAŠKA:	s	přebalovací	podložkou,	lze	připevnit	

ke	kočárku
	16•	KIT	AUTO:	ke	sportovní	korbě	si	můžete	zakoupit	Kit	auto	

(schválený	v	souladu	s	normou	ECE	R44/04),	který	obsahuje	
vše	potřebné	pro	montáž	sportovní	korby	v	autě.

	17•	BASSINET	STAND:	praktický	a	kompaktní	opěrný	podstavec.
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  sériová èísla
18•Korba Navetta XL má na spodní stranì údaje o datu výroby

korby.
• Název výrobku, datum výroby a sériové èíslo výrobku.
Tyto informace jsou nezbytné pøi øešení jakýchkoliv
stížností.

  servisní služba
• V pøípadì ztráty a nebo poškození nìkterých èástí výrobku

použijte pouze originální díly Peg-Pérego.   Vpøípadì, že
potøebujete informace o jakýchkoliv opravách, náhradních
dílech èi výrobku nebo chcete objednat originální
náhradní díly a pøíslušenství,  kontaktujte PegPerego After
Sales Service a sdìlte sériové èíslo daného výrobku (pokud
je na výrobku uvedeno).

• tel.:0039-039-60.88.213
• fax:0039-039-33.09.992
• e-mail:assistenza@pegperego.it
• internetovéstránky: www.pegperego.com
• SpoleènostPeg-Pérego sivyhrazujeprávoprovéstjakékoliv

zmìny a úpravy na modelech popsaných v této publikaci,
vyžádají-li si to technické nebo komerèní dùvody.

  co si o nás myslíte?
• Spoleènost  Peg-Pérego je k dispozici svým zákazníkùm,

aby co nejlépe uspokojila veškeré jejich potøeby.
Z tohoto dùvodu je pro nás velmi užiteèné a cenné znát
názory našich klientù. Budeme vám proto velmi vdìèní,
když po použití našeho výrobku vyplníte DOTAZNÍK O
SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKÙ, který naleznete na našich
internetových stránkách www.pegperego.com a seznámíte

  

nás s vašimi pøípadnými pøipomínkami a podnìty.
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LPEG	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

www.pegperego.com
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