i-Size Base
NADAJE SIĘ DO UŻYTKU Z / VHODNÉ PRO
Swandoo Albert & Albert Go
DLA MŁODSZYCH DZIECI
PRO TY NEJMENŠÍ
40– 85 cm, až do 13kg
NORMA I-SIZE / I-SIZE STANDARD
Homologacja zgodnie / Schváleno dle
ECE R129/00
MONTAŻ / INSTALLATION
with ISOFIX and support leg
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użytkownika pojazdu, aby określić
umiejscowienie punktów kotwiczenia
ISOFIX. Baza nie pasuje do każdego
pojazdu. Aby sprawdzić, czy baza
należy przejść na stronę swandoo.com
/albert-isofix
Nahlédněte do manuálu výrobce vozidla pro zjištění
polohy kotvících bodů ISOFIX. Základna není vhodná
pro všechna vozidla. Zda je vhodná pro to vaše
zjistíte na swandoo.com/albert-isofix

OSTRZEŻENIE

W celu zapewnienia
dziecku maksymalnej

europejskimi normami
bezpieczeństwa (Regulamin

treścią całej instrukcji
do wszystkich wskazówek
dotyczących sposobu
produktu. Należy także
użytkownika pojazdu
dotyczącymi fotelików
samochodowych. Nieprafotelika może prowadzić
do poważnego uszkodzeProdukt, którego dotyczy
ta instrukcja, stanowi
urządzenie przytrzymujące „i-Size” dla dzieci.
Produkt uzyskał homolog-

określonych przez produ-

podporą.
Upewnij się, że składane tylne
siedzenie jest zablokowane.
ktu powinny być przeprowadzane wyłącznie przez
osoby dorosłe.
Nie należy wprowadzać żadnych modyfikacji do produktu. Mogłyby one wpłynąć
na skuteczność działania
przestanie on być bezpieczny. Nie należy używać
produktu, jeśli jego elementy
są uszkodzone lub brakujące.
Zalecamy sprawdzenie oznaczenia bezpieczeństwa proierdzonych lub zmodyfikowanych produktów grozi
niebezpieczeństwem. Nie na-

użytkownika pojazdu

fotelików ani fotelików, co do
których nie ma się pewności,

kategorią i-Size”. W razie
wątpliwości należy

podczas wypadku.

centem lub sprzedawcą
urządzenia przytrzymującego dla dzieci.
Tego produktu należy
używać wyłącznie na
fotelach samochodowych
zwróconych do kierunku
jazdy. Nie należy montoprzeciwnym do kierunku
jazdy na przednich
powietrzne.
Ten produkt uzyskał
homologację zgodnie z

W przypadku obecności jakichkolwiek śladów nieupoważnionej modyfikacji bazy
Albert i-Size firmy Swandoo
produktu.
Nie należy usuwać żadnych
oznaczeń produktu.
Oznaczenia te zawierają
ważne informacje.
tworzywa powinny zostać
były podczas codziennego
użytkowania pojazdu narażone na przytrzaśnięcie przesuwanym fotelem samochodowym lub drzwiami pojazdu.

VAROVÁNÍ

Pro maximální ochranu a
pohodlí vašeho dítěte
pročtěte celý manuál a řiďte
se pokyny k instalaci a
užívání výrobku. Také
pročtěte manuál od výrobce
svého automobilu, které se
vztahují k používání
dětských autosedaček. Při
nesprávném použití může
používání výrobku vést k
vážnému úrazu a nebo
dokonce k úmrtí.

Překontrolujte bezpečnostní
známku výrobku. Použití
neschválených nebo
upravených výrobků je
nebezpečné! Nepoužívejte
dětské sedačky z druhé ruky,
nebo sedačky, jejichž
původem si nejste jisti.

Poznámka: toto je “i-Size”
dětský záchytný systém. Je
schválen dle nařízení
"Regulation No.129" pro
použití v "i-Size kompatibilních” sedadlech vozidla,
která to jsou najdete v
manuálu vozidla. Pokud
máte pochyby, tak se
obraťte na výrobce či
prodejce dětského
záchytného systému.

Neodstraňujte z výrobku
žádné značky a nálepky.
Nesou důležité informace.

Nepoužívejte Swandoo
Albert i-Size základnu,
pokud jeví známky
neoprávněné modifikace.

Ujistěte se, že výrobek a
jeho pevné a plastové části
jsou umístěny tak, aby se
při běžném užívání vozidla
nezachytávali v sedadle
vozidla, nebo ve dveřích
vozidla.

Používejte pouze na
sedadle směřujícím kupředu.
Neumisťujte vzad směřující
dětské sedačky na přední
sedadla s airbagy.
Tento výrobek splňuje
nejpřísnější evropské
bezpečnostní standardy
(ECE R129/00), je vhodný
pro děti s výškou 40-85 cm
a může být využit v
kombinaci se systémem
ISOFIX a s podpůrnou
kotvící nohou.
Ujistěte se, že zadní
sklopitelné sedadlo je
bezpečně uzamčeno ve
své pozici.
S výrobkem smí manipulovat pouze dospělé osoby.
Na výrobku neprovádějte
žádné změny. Ty mohou
ohrozit jeho funkčnost a
učinit ho nebezpečným.
Výrobek nepoužívejte,
pokud některé části chybí,
nebo pokud jsou poškozené.

Please
recycle
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PRZYGOTOWANIE
BAZY ISOFIX
1 Umieść dwie pro-

punktach kotwiczenia
ISOFIX pomiędzy

PŘÍPRAVA ZÁKLADNY
ISOFIX
1 Umístěte vodiče ISOFIX
na oba kotvící body ISOFIX
mezi sedadlem sedačky a
zády sedačky.
1 2 Prodlužte konektory

fotelika.
1 2 Rozciągnij zaczepy

ISOFIX, popychając
przycisk zwolnienia
zaczepów przed siebie.

2 3 Wysuń podporę.

ISOFIX zatlačením na
tlačítko uvolnění konektorů
směrem vpřed.

2 3 Rozložte podpůrnou

nohu.

Ostrzeżenie: Nie korzystaj z produktu
w żadnej konfiguracji ani w żadnym
połączeniu z innymi produktami,
które nie zostały przedstawione w
tej instrukcji.
Varování: Nikdy nepoužívejte produkt
v jiné konfiguraci nebo jiným
způsobem, než jaký je uveden v tomto
manuálu.

2

MONTAŻ BAZY
1

w punktach kotwiczenia
ISOFIX; po ich prawidłowym umiejscowieniu
usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Upewnij
się, że wskaźnik zaczepów
zmienił kolor na zielony. 1
1 2 Połóż obie dłonie na

3

INSTALACE ZÁKLADNY
1 Vsuňte oba konektory
ISOFIX do kotvících bodů
ISOFIX, než uslyšíte
cvaknutí. Indikátory
konektorů by nyní měly
mít zelenou barvu.
2 Tlačte základnu
ISOFIX oběma rukama co
nejsilněji proti sedačce
vozidla, dokud nebude
základna pevně usazena.

cniej dociśnij ją do siedzenia samochodowego, aż
3 Tlačítkem uvolněte
zostanie ona pewnie
2 podpůrnou nohu a vysuňte
umiejscowiona.
ji směrem dolů, dokud
3 Naciśnij przycisk
nedosáhne podlahy
2
vozidla. Ověřte, že je
indikátor opěrné nohy
do momentu, gdy dotknie
zelený.
ona podłogi samochodu.
Upewnij się, że wskaźnik
podpory zmienił kolor na
zielony.
Ostrzeżenie: Uważaj na palce podczas
Varování: při rozkládání a skládání
podpůrné nohy ISOFIX dávejte pozor
na prsty.

Ostrzeżenie: najbezpieczniejszym miejscem
dla Twojego dziecka jest tył samochodu. Jeśli
musisz zamontować fotelik na przednim
siedzeniu pasażera, upewnij się, że poduszka
powietrzna jest wyłączona.
Varování: nejbezpečnější místo pro vaše dítě
je v zadní části vozu. Pokud musíte instalovat
sedačku na předním sedadle spolujezdce, tak
se ujistěte, že máte v tomto prostoru
deaktivovaný airbag.
całkowicie spoczywać na podłodze pojazdu.
opierać się na innych obiektach. Nie
umieszczaj przedniej podpory na pokrywie
podłogowej komory bagażowej.
Poznámka: podpůrná noha musí vždy být
zcela a pevně v kontaktu s podlahou vozidla.
Nesmí nedosahovat na podlahu, nebo být
podložena jinými předměty. Neopírejte
podpůrnou nohu o kryt podlahové přihrádky.
Ostrzeżenie: Upewnij się, że podpora nie
powoduje odsuwania się bazy od podłogi
pojazdu.
Varování: ujistěte se, že podpůrná noha
nezvedá základnu ze sedačky vozidla.
Ostrzeżenie: Nie umieszczaj żadnych
obiektów przed bazą fotelika.
Varování: neumisťujte žádné předměty do
prostoru pro podpůrnou nohu.

!

Uwaga: Podstawę należy zawsze montować
nagłego hamowania niezabezpieczona
baza może spowodować uszkodzenia ciała
Poznámka: základna by vždy měla být
nainstalována dle tohoto manuálu. A to i v
případě, že ji zrovna nevyužíváte. V
opačném případě by mohla během prudkého
brzdění a nehody poranit osoby ve vozidle.

!

urządzeniu przytrzymującym bez opieki
nawet na krótki czas.
Poznámka: nikdy nenechávejte dítě v
sedačce bez dozoru ani na krátkou chvíli.
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MONTAŻ FOTELIKA

UMISŤOVÁNÍ SEDAČKY

Przed zamontowaniem
fotelika upewnij sie, ze
baza ISOFIX jest prawidłowo zamontowana i
zapoznaj się z instrukcją
uzytkownika fotelika
Albert dotyczaca
prawidłowego sposobu
jego uzytkowania.

Před umístěním
sedačky se ujistěte, ze
základna ISOFIX je
správně nainstalována
a přečtěte si manuál k
autosedačce Albert.

1 Umiesc fotelik na
bazie; usłyszysz charakterystyczne klikniecie.
1 2 Upewnij sie, ze

wskaznik fotelika na
bazie ISOFIX ma
zielony kolor.

2 3 Ustaw uchwyt

fotelika we wskazanej
pozycji.

2 4 Wstaw dodatkową

1

1 Umístete sedacku

na základnu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.

1 2 Zkontrolujte, že je

indikátor sedacky na
základne ISOFIX zelený.

2 3 Nastavte rukojet

sedacky do vyznacené
pozice.

2 4 Vložte kamaráda s

bočním nárazem a otočte
jej o 90 stupňů, dokud
nezapadne na své místo.

Oslonę Boczną i obróć
go o 90 stopni do póki
się nie zatrzaśnie.
Uwaga: Upewnij się, że na czas
jego uchwyt jest zablokowany we
wskazanej pozycji.
Poznámka: při užití v autě uzamkněte
rukojeť v uvedené poloze.

2

ODBLOKOWYWANIE
FOTELIKA
1 Ustaw uchwyt

fotelika we wskazanej
pozycji.
1 2 Naciśnij przycisk

fotelika.

UVOLNĚNÍ SEDAČKY
1 Nastavte rukojeť do
uvedené polohy.
1 2 Zmáčkněte tlačítko v

zadní části sedačky.

2 3 Zvedněte sedačku.

2 3 Unieś fotelik.

Uwaga: Przed uniesieniem fotelika
upewnij się, że uchwyt jest zablokowany
we wskazanej pozycji.
Poznámka: ujistěte se, že je rukojeť při
zvedání sedačky v uvedené pozici.

1

2
3
DEMONTAŻ BAZY
1 Naciśnij przycisk

1 2

przycisk zwalniający

2 3 Zwiń podporę.

ODSTRANĚNÍ ZÁKLADNY
1 Zmáčkněte tlačítko
zámku podpůrné nohy a
zatlačte nohu směrem
vzhůru.
1 2 Zmáčkněte a držte

tlačítka zámků konektorů
ISOFIX a táhněte
základnou ISOFIX směrem
pryč od sedadla vozu.

2 3 Složte podpůrnou nohu.

KONSERWACJA

ÚDRŽBA

Fotelik Swandoo Albert
wymaga regularnej
konserwacji. Nie używaj
smarów ani żrących
środków czyszczących.

Vaše Swandoo Albert musí
procházet pravidelnou
údržbou. Nepoužívejte
maziva a agresivní čistící
prostředky.

system zintegrowanej
uprzęży należy czyścić

Plastové části a integrovaný
záchytný systém čistěte
jemným čistícím prostředkem a teplou vodou.

łagodnego detergentu.

GWARANCJA
Przyznając użytkownikowi
dwuletnią na fotelik,
wyrażamy jednocześnie
nasze zaufanie do wysokiej jakości konstrukcji
produktu, zastosowanych
przez nas rozwiązań
inżynierskich oraz skuteczności produktu. W
przypadku wystąpienia
podanie numeru seryjnego
znajdującego się na
spodzie produktu.
Dwuletnia gwarancja
pokrywa wszelkie wady

dwóch lat od daty zakupu
Gwarancja nie obejmuje
uszkodzeń wynikających
zaniedbania, wypadków,
nieprawidłowego korzystestrzegania zaleceń
użytkownika.
Gwarancję na produkt
można za darmo przedłużyć do trzech lat. W tym
celu wystarczy zarejestroonline. Aby to zrobić,
należy zeskanować kod
bazy Albert i-Size. Można
także odwiedzić stronę
internetową swandoo.com
/register-product
W razie jakichkolwiek
pytań lub wątpliwości
dotyczących tego podręcznika użytkownika lub
produktu, którego dotyczy,
rozpoczęciem korzystania

ZÁRUKA
Dvouletá záruka odráží naši
důvěru ve vysokou kvalitu
designu, provedení a výroby.
V případě závady prokažte
nákup výrobku a uveďte jeho
výrobní číslo (na spodní části
sedačky).
Dvouletá záruka kryje
všechny výrobní a materiálové vady, které výrobek měl
v době nákupu od prodejce,
a ty, které se objeví během
dvou let od nákupu. Záruka
nekryje běžná poškození
související s použitím
produktu, se zanedbáním
údržby či postupů, s
nehodami, s drsným
zacházením a poškození,
které vznikne v důsledku
nedodržení postupů
uvedených v manuálu.
Záruku si můžete prodloužit
na tři roky online registrací
produktu. K registraci naskenujte QR kód na rukojeti
sedačky Albert i-Size, nebo
zadní straně základny
Albert i-Size. Za účelem
registrace můžete také
navštívit swandoo.com/
register-product.
Pokud máte jakékoliv otázky
ohledně výrobku nebo
manuálu, tak se na nás před
použitím obraťte. Zachęcamy

inne obiekty są prawidłowo zabezpieczone. W
warunkach wypadku
niezabezpieczony bagaż
może spowodować
poważne uszkodzenia
Jeśli produkt zostanie
poddany gwałtownemu
wypadku, należy go
wymienić na nowy.

Ujistěte se, že zavazadla
a jiné předměty ve vozidle
jsou pevně připevněny.
Neupevněná zavazadla
mohou v případě nehody
poranit osoby ve vozidle.
Tato část výrobku by měla
být nahrazena novou v
případě, že bude vystavena silnému namáhání,
jako například při
autonehodě.

Správná instalace základPrawidłowy montaż bazy ny a podpůrné nohy je
klíčová pro bezpečí
vašeho dítěte.
elementów kotwicznych
podpory ma decydujące
znaczenie dla bezpiecz- Nepoužívejte jiné kontaktní
eństwa Twojego dziecka. body, než ty, které jsou
popsány v tomto manuálu
a vyznačeny na dětském
nośnych punktów styczn- záchytném systému.
ości niż punkty opisane
na urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Always with you
+49 89 322096292
hello@swandoo.com
www.swandoo.com
All rights reserved © Swandoo GmbH 2018
Reisnerstrasse 55-57 B3,
1030 Vienna,
Austria
EMEA Sales Office:
Noerdliche Muenchner Strasse 47
82031 Gruenwald, Munich
Germany

