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Popis

Popis
Co je kde?

Spodní 
upevnění sedátka pro kojence

Kdy se sedátko pro kojence v žádném přípa-
dě nesmí použít?
Sedátko pro kojence se nesmí použít u jiných modelů 
Croozer nebo dětských přívěsů jiných výrobců, protože 
možnosti upevnění pro to nejsou vhodné.  
Nesmí se zde přepravovat žádné osoby ani zvířata nebo 
předměty. Sedátko pro kojence se nesmí používat u mode-
lů Croozer do roku 2014, při jízdách mimo zpevněné cesty, 
při jiném než soukromém použití, při nákladu převyšují-
cím povolenou hmotnost nebo při překročení maximální 
hmotnosti a velikosti dítěte, při neodborné montáži a/nebo 
v  chybném stavu sedátka pro kojence nebo dětského 
přívěsu a také po nehodě. Použití může být také vylouče-
no ze zdravotních důvodů. Za škody, které jsou způsobeny 
nedodržením těchto podmínek, nepřebírá firma Croozer 
GmbH žádnou záruku.

Pro koho je sedátko pro kojence určeno?
Sedátko pro kojence je určeno pro děti od věku cca čtyř 
týdnů do deseti měsíců, které ještě samy nemohou sedět. 
Velikost dítěte přitom nesmí překročit 75 cm a hmotnost 
10 kg.  

K jakému účelu smím sedátko pro kojence 
použít?
Toto sedátko pro kojence je určeno k transportu vašeho 
dítěte k soukromému používání za dodržení návodu a smí 
se zabudovat pouze do přívěsu pro děti Croozer Kid Plus 
for 1, Croozer Kid for 1, Croozer Kid Plus for 2, Croozer 
Kid for 2, od roku modelu 2014. Montáž musí být provede-
na odborně. 
V jednosedadlovém vozíku smí být zabudováno pouze jed-
no sedátko pro kojence. Do dvousedadlového vozíku smějí 
být zabudována dvě sedátka pro kojence. Je také možné 
použít pouze jedno sedátko pro kojence a další dítě, které 
již sedí samostatně, vzít s sebou. Sedátko pro kojence se 
smí použít ve spojení s Croozer Kid Plus a Croozer Kid 
pouze na zpevněných silnicích a cestách.

Pás do rozkroku

Ramenní pásy 

Bezpečnostní pásy

Centrální uzávěr

  
Sedátko pro kojence

Pánevní pásy

Střední upevnění sedátka 
dva pásy s háčky, 

dva příčné pásy se zasouvacími sponami

Horní upevnění sedátka

Oběžný zip pro upevnění zimního setu  
pro sedátko pro kojence (příslušenství)
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Bezpečnostní pokyny

Tento návod je nutno si pročíst a dodržovat
Tento návod obsahuje informace, které jsou pro bezpeč-
nost při přepravě malých dětí velice důležité. Proto si celý 
návod pečlivě pročtěte a dbejte přesně na veškeré pokyny. 
Pokud by bylo něco nejasného, obraťte se na svého 
prodejce. Uschovejte tento návod pro případné pozdější 
použití. Předejte tento návod dále, pokud sedátko pro 
kojence prodáte nebo dáte dál. Dodržujte také návod na 
přívěs pro děti.

Zákonná ustanovení pro transport malých 
dětí
Dodržujte zákonná ustanovení o přepravě dětí v přívěsech 
pro děti. V některých zemích není přeprava dětí v přívě-
sech pro děti dovolena nebo podléhá věkovému omezení. 
Informujte se v případě pochybností nebo když chcete se-
dátko pro kojence používat ve spojení s vozíkem Croozer 
v jiných zemích. 

Správná montáž
Sedátko pro kojence musí být odborně smontováno. Do-
držujte instrukce pro správné upevnění v kapitole „Mon-
táž sedátka pro kojence do vozíku Croozer“ na straně 4. 
Pokud byste měli nějaké pochybnosti, obraťte se prosím 
na odborného prodejce. Chybnou montáží by se mohlo 
sedátko pro kojence během jízdy uvolnit a dítě by mohlo 
utrpět těžká poranění. 

Připevnění dítěte pásy
Dítě je nutno na sedátku pro kojence ve vozíku Croozer 
vždy připoutat. Dodržujte pokyny, které jsou zde pro správ-
né připoutání bezpečnostních pásů uvedeny. Nepřipoutané 
nebo nesprávně připoutané malé dítě by se mohlo při 
nehodách nebo prudkém brzdění nebezpečně zranit.

Povinnost dohledu
Nenechávejte nikdy, ani krátkodobě, dítě v sedátku pro 
kojence bez dozoru! Ve vaší nepřítomnosti by mohlo dojít 
k neočekávaným, životu nebezpečným situacím. Dbejte na 
dostatečné větrání a příjemnou teplotu. Dbejte na to, aby 
se vaše dítě cítilo v sedátku pro kojence dobře.

Rychlost jízdy
Pro transport dítěte doporučujeme rychlost jízdy max. 
15 km/hod.

Vhodné příslušenství
Používejte pouze příslušenství a originální náhradní díly 
povolené firmou Croozer GmbH. Pouze ty jsou ve spojení 
s sedátkem pro kojence a vozíkem Croozer bezpečné. V 
případě pochybností se obraťte na odborného prodejce. 
Za škody, které by mohly být způsobeny nepovoleným 
příslušenstvím, nepřebírá firma Croozer GmbH žádnou 
záruku. 

Složení vozíku Croozer
Croozer je možné za účelem přepravy složit se zabudo-
vaným sedátkem pro kojence. Zkontrolujte po rozložení 
upevnění sedátka pro kojence a zablokování Croozeru. 
Chybnou montáží by se mohlo sedátko pro kojence během 
jízdy uvolnit a dítě by mohlo utrpět těžká poranění. Během 
složení se dítě v žádném případě nesmí nacházet v sedát-
ku pro kojence. Dítě by mohlo být vážně zraněno.

Bezpečnostní pokyny
Symboly a upozornění

Toto varování upozorňuje na nebezpečí, které vede k těž-
kým poraněním nebo smrti, pokud se nedodržují odpoví-
dající požadavky k úkonům.

Toto varování upozorňuje na nebezpečí, které může vést 
k těžkým poraněním nebo smrti, pokud se nedodržují 
odpovídající požadavky k úkonům.

Toto varování upozorňuje na nebezpečí, které může vést 
k lehkým poraněním, pokud se nedodržují odpovídající 
požadavky k úkonům.

Toto varování upozorňuje na hrozící poškození vozíku 
Croozer nebo prostředí, pokud se nedodržují odpovídající 
požadavky k úkonům.

Tip:  Tady jeden tip k zacházení s sedátkem pro ko-
jence.  

Označení polohy a konvence
Označení polohy „vpravo“ a „vlevo“ se v tomto návodu, po-
kud není uvedeno jinak, uvádí vždy ve směru chodu. Popis 
platí pro Croozer Kid Plus a Croozer Kid. Na některých 
fotografiích a grafikách tohoto návodu je zobrazen pouze 
Croozer Kid Plus for 2. Popisy platí také pro Croozer Kid 
Plus for 1, Croozer Kid for 1 a Croozer Kid for 2. 
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Montáž sedátko a pro kojencde do vozíku Croozer

Montáž sedátko a pro kojencde do 
vozíku Croozer
Vybalení sedátka pro kojence
1. V plastovém balení se nachází sedátko pro kojence s 

polstrováním pod hlavu a tento návod k obsluze. 

2.  Odstraňte z sedátka pro kojence veškeré plastové 
části obalu. Součásti obalu pak předejte k recyklaci. 

  
Nebezpečí udušení! Obal dejte z dosahu malých dětí. Ty 
se mohou udusit, když si přetáhnou plastový obal přes 
hlavu.

Montáž sedátka pro kojence

Sedátko pro kojence musí být odborně smontováno! 
Neodbornou montáží nebo opravami mohou vzniknout 
nehody se zraněními, která jsou životu nebezpečná. 
Pokud si nebudete jisti, jak sedátko pro kojence namon-
tovat, obraťte se na odborný servis.

Než budete dítě ve věku mezi jedním a deseti měsíci ve 
vozíku Croozer přepravovat, je nutno toto sedátko pro 
kojence namontovat. Hodí se pro Croozer Kid Plus for 1, 
Croozer Kid for 1, Croozer Kid Plus for 2 a Croozer Kid for 
2 od roku modelu 2014.  

Sedátko pro kojence má následující upevňovací body: 

Střední upevnění

• Krok  
dva pásy s háčky, které se připevní na sedadlo vozíku 
Croozer 

• Krok 
dva příčné pásy se zásuvnými sponkami, které se 
připevní na systém pásů vozíku Croozer .

Horní upevnění

• Krok  
dva pásy s háčky, které se připevní na horní část 
opěradla Croozer. 

Spodní upevnění

• Krok  
dva pásy s háčky, které se připevní na přední část 
rámu Croozer. 

 
Sedátko pro kojence je nutno správně připevnit na všech 
upevňovacích bodech. Neodbornou montáží nebo opra-
vami mohou vzniknout nehody se zraněními, která jsou 
životu nebezpečná. 

Tip:  Postup je také natištěn na pásech sedátka pro kojence.

1 .

2 .

3 .

4 .

3 .

2 .

1 .

4 .
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Montáž sedátko a pro kojencde do vozíku Croozer

Krok  

Na spodní straně uprostřed sedátka pro kojence se nachá-
zejí dva pásy s háčkem (1 a 2), které se zaháknou do ok 
(3 a 4) na sedátku vozíku Croozer. 

1. Položte sedátko pro kojence na sedadlo přívěsu za 
kolo a překlopte horní část sedátka pro kojence dopře-
du, aby bylo možno na upevňovací pásy dosáhnout.  

2. Zasuňte levý háček (1) sedátka pro kojence zevnitř 
ven do levé smyčky (3), která byla připevněna na 
vozíku Croozer.

3. Upevněte pravý háček sedátka pro kojence stejným 
způsobem.

 
Ujistěte se, že jsou oba háčky správně zaháknuté. Volné 
upevnění může při nehodách vést k životu nebezpečným 
zraněním vašeho dítěte.

Krok 

Na spodní straně uprostřed sedátka pro kojence se na-
cházejí dva příčné pásy se zásuvnými sponkami (5 a 6), 
které se připevní na kluzné pásy (7 a 8), na sedátku vozíku 
Croozer. 

1.  Zasuňte tříbodovou sponu (9 a 10) ramenního pásu 
dolů, aby byly kluzné pásy (7 a 8) lépe k dosažení.

2. Zasuňte oba příčné pásy se zásuvnými sponkami 
(5 a 6) pod kluzné pásy (7 a 8) sedátka Croozer a 
zasuňte oba díly zásuvný sponky do sebe. Obě musí 
viditelně a slyšitelně zaklapnout.

3.  Zatáhněte oba pásy (11 a 12) zásuvných sponek tak 
pevně, aby bylo sedátko pro kojence upevněno.

 
Ujistěte se, že jsou obě zásuvné sponky správně zapadlé 
do sebe a pásy jsou pevně napnuté. Volné upevnění 
může při nehodách vést k životu nebezpečným zraněním 
vašeho dítěte.

1 .

2 .

1 2

1

3

3 4

5 87 6

9 10

7
Kl

ik
nu

tí!

11 12

8
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Montáž sedátko a pro kojencde do vozíku Croozer

Krok 

Na zádi vozíku Croozer na hodní trubce rámu, na kterém 
je zavěšeno sedadlo, se nacházejí uchycení (13) pro 
zavěšení sedátka pro kojence. U jednosedadlového pro-
vedení jsou upevněna dvě uchycení. U dvousedadlového 
provedení jsou upevněna čtyři uchycení, protože je možné 
uchytit dvě sedátka pro kojence (z důvodů přehlednosti 
jsou na obrázku vpravo oba přívěsy bez potahu).

1.  Položte oba horní upevňovací pásy s háčky pro sedát-
ko pro kojence (14) nad opěradlo dozadu.

2. Zasuňte háček pro sedátko pro kojence (14) do uchy-
cení (15) za opěradlem vozíku Croozer a stlačte ho 
nahoru až viditelně a slyšitelně zapadne.

3. Upevněte druhý háček na sedátko pro kojence stejným 
způsobem.

4. Ujistěte se, že oba háčky na sedátko pro kojence za-
padly.

 
Ujistěte se, že jsou oba háčky správně zaháknuté. Volné 
upevnění může při nehodách vést k životu nebezpečným 
zraněním vašeho dítěte.

Krok 

Na spodní straně sedátka pro kojence se nacházejí dva 
upevňovací pásy s háčky (16 a 17), které se připevní na 
přední trubku rámu vozíku Croozer. 

1.  Položte oba přední upevňovací pásy s háčky (16 a 17) 
dopředu.

2. Zavěste pravý háček (16) přes přední trubku rámu (18).

3. Upevněte druhý háček na sedátko pro kojence stejným 
způsobem.

Upněte sedátko pro kojence
Sedátko pro kojence musí být správně upnuto, aby v něm 
dítě mohlo pohodlně a bezpečně ležet. 

1. Zatáhněte oba pásy (19 a 20) předního upevnění 
sedátka pro kojence tak pevně, aby bylo sedátko pro 
kojence upevněno.

2. Ujistěte se, že všechny háčky jsou správně zavěšené 
a zapadlé tak, že uvnitř vozíku Croozer sedátkopro ko-
jence trochu zatížíte a pokusíte se sedátko pro kojence 
trochu zvednout. 

 
Sedátko pro kojence musí být správně upevněno. Při 
zatížení smí pouze poněkud povolit a při tahu je možné 
ho pouze trochu zvednout. Při příliš napnutém sedátku 
pro kojence by mohlo dítě v extrémních situacích být 
vymrštěno, což by mohlo vést k nebezpečným zraněním. 

3. Nastavte bezpečností pásy na velikost svého dítěte. 
Viz strana 9.

3 .

4 .

15
14

16

17

19

13

Jedno- 
sedadlové 
provedení

Dvou- 
sedadlové  
provedení

13

Kliknutí!

18

20
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Montáž sedátko a pro kojencde do vozíku Croozer

Připevněte polstrování pod hlavu
Na polstrování pod hlavu se nacházejí dva pásy s přítlač-
nými knoflíky (18 a 19), které se připevní na systém pásů 
sedátka pro kojence.

1.  Zatáhněte za levý pás polstrování pod hlavu (18) pod 
levým kluzným pásem (20) a stiskněte obě šipky tlačít-
ka dohromady, až zapadnou.

2.  Upevněte pravý pás (19) stejným způsobem.

3. Sklopte nakonec polstrování pod hlavu nahoru.

 

18 19

20
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Bezpečný transport dítěte

Bezpečný transport dítěte

Pro transport dítěte ve vozíku Croozer doporučujeme 
rychlost maximálně 15 km/hod. Při vyšších rychlostech 
by mohlo dojít ke zranění dítěte.

Připoutání a odpoutání dítěte
5bodový systém bezpečnostních pásů se skládá ze dvou 
ramenních pásů (1), dvou pánevních pásů (2) a tříslového 
pásu (3), které jsou jednotlivě upevněny v centrálním uzá-
věru (4). Polstrování kolem ramenních a pánevních pásů 
zajistí větší pohodlí.  

Dítě vždy připoutávejte! Dítě by jinak v nebezpečných 
situacích mohlo utrpět životu nebezpečná poranění. 

Otevřít pásy
1. Stiskněte tlačítko (4) na centrálním uzávěru, aby se 

uvolnila zásuvka (5) pro uvolnění zástrček ramenního 
a pánevního pásu.  

2. Nechte tříslový pás (3) s břišním polstrováním (4) 
viset dolů do prostoru pro nohy a položte oba ramenní 
a pánevní pásy (1 a 2) ze středu napřed ke stranám 
sedadla tak, abyste mohli dítě pohodlně posadit na 
sedadlo.

Připevnění dítěte pásy
1. Posaďte dítě při rozepnutých bezpečnostních pásech 

na sedadlo.

2.  Veďte tříselný pás (3) s břišním polstrováním (4) mezi 
nohama dítěte směrem nahoru k trupu. 

3.  Položte ramenní pásy (1) přes ramena a pánevní pásy 
(2) kolem kyčlí dítěte. Zasuňte všechny zástrčky do 
centrálního uzávěru. Obě musí viditelně a slyšitelně 
zaklapnout.

Dítě vždy připoutávejte! Dítě by jinak v nebezpečných 
situacích mohlo utrpět životu nebezpečná poranění. 

Příliš volně nastavené bezpečnostní pásy nebo nespráv-
ně zapnuté spony mohou při nehodách vést k životu 
nebezpečným zraněním dítěte.

2

3

4

1

1

2

Kliknutí!

3

22

11

4
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Bezpečný transport dítěte

Připevnění dítěte pásy
1.  Stiskněte tlačítko (4) v centrálním uzávěru. Obě zá-

strčky (5) ramenního a pánevního pásu se uvolní ze 
centrálního uzávěru.

Přizpůsobení bezpečnostního pásu tělesné 
výšce
1. Posaďte dítě při rozepnutých bezpečnostních pásech 

na sedadlo.

2. Výšku ramenních pásů nastavíte tak, že posunete 
tříbodovou sponu (5) (na obrázku pod polstrováním 
pod hlavu není viditelné) směrem nahoru nebo dolů. 

Tip:  Polstrování pod hlavu je možno spolu s ramenními 
pásy posunout nahoru nebo dolů.

3. Pokud to délka pásů dovolí, dítě připoutejte.

4. Všechny pásy je možné stejným způsobem zkrátit a 
prodloužit. Oba obrázky vpravo dole znázorňují jako 
příklad přizpůsobení ramenních pásů.

Pásy zkraťte:  Délku pánevních pásů zkrátíte tak, že 
zatáhnete za konce pásů (6). 

Pásy prodlužte:  Pásy prodloužíte tak, že přezku (7) 
zvednete a zatáhnete za ramenní pásy.

5. Nastavte bezpečnostní pásy tak, aby jimi bylo dítě 
bezpečně drženo, avšak ne tak silně, aby se zařezá-
valy. 

Tip: Když můžete položit ruku plošně mezi pásy a tělo 
dítěte, pak jsou pásy zpravidla nastaveny správně.

Vzdálenost mezi ramenními a pánevními pásy a tělem 
dítěte by měla být co nejmenší, aby bylo dítě optimál-
ně přidržováno v sedátku. Je-li vzdálenost příliš velká, 
nemůže být dítě dostatečně přidržováno v sedadle, což 
může při nehodách vést k životu nebezpečným zraněním. 
Je-li vzdálenost příliš malá, mohou se bezpečnostní pásy 
případně zařezávat do těla dítěte.

 
Příliš volně nastavené bezpečnostní pásy nebo nespráv-
ně zapnuté spony mohou při nehodách vést k životu 
nebezpečným zraněním dítěte.

4

5

5

6
7

7

8
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Tipy: Na cestě s malým dítětem

Tipy: Na cestě s malým dítětem
Buďte opatrní a obezřetní, když jedete s dítětem. Začněte 
pomalu krátkými trasami a dopřejte dítěti dostatek času 
k navyknutí.

Pro transport dítěte ve vozíku Croozer doporučujeme rych-
lost jízdy max. 15 km/hod.

Zajistěte dobré větrání a odpovídající oděv. Pod protideš-
ťovým krytem se může na slunci rychle udělat tepleji. V 
zimě oproti tomu děti prochladnou rychleji než pohybující 
se cyklista. Přikryjte v zimě dítě dekou. Můžete také použít 
zimní set pro malé děti, který lze dostat jako příslušenství.

Postarejte se o malé hračky, aby nebyla dítěti dlouhá chví-
le, a myslete při delších jízdách na dostatečné přestávky. 
Dávejte pozor na nerovných cestách a jeďte podle toho 
pomalu a opatrně. 

Pokud by už dítě mohlo sedět samostatně a nevešlo se do 
sedátka pro kojence, dostanete oporu k sezení v odbor-
ných prodejnách jako příslušenství.

Čištění, ukládání a likvidace
Sedátko pro kojence lze jednoduše ošetřovat. Žádná 
zvláštní péče není nutná. V případě malých znečištění 
otřete sedátko pro kojence hadříkem nebo houbou s 
mýdlovou vodou nebo jemným čisticím prostředkem. Při 
silnějším znečištění sedátko vyjměte a omyjte ho ručně 
pod teplou vodou. Neperte sedátko pro kojence v pračce a 
nepoužívejte nikdy ředidlo nebo čisticí benzín,

Přechovávejte sedátko pro kojence vždy na suchém a 
dobře větraném místě, abyste zabránili tvoření plísně. 
Pokud byste sedátko pro kojence delší dobu nepoužívali, 
ukládejte ho zabalené a v suchu. 

Sedátko pro kojence má velice dlouhou životnost.  Přesto 
je někdy na konci jeho životnost ukončena. Především po 
nehodě se sedátko pro kojence nesmí používat. Postarejte 
se o odbornou likvidaci.

Technické údaje
Rozměry Š x V x H 22 x 72 x 16 cm 
vhodné pro věk 1 až 10 měsíců

vhodné pro velikost do 75 cm
vhodné pro hmotnost 
dítěte

do 10 kg

vhodné pro modely od roku 2014
Croozer Kid Plus for 1  
Croozer Kid Plus for 2
Croozer Kid for 1  
Croozer Kid for 2

Záruční podmínky
Platí zákonné ručení na věcné nedostatky . Škody, které 
vzniknou neodborným zacházením, použitím násilí nebo 
normálním opotřebením, jsou ze záruky vyloučeny. Trvání 
zákonné záruky se řídí podle specifických ustanovení pro 
danou zemi. 

Servisní informace
Pokud by na sedátku pro kojence nebylo něco v pořádku, 
obraťte se na odborného poradce. Přepošle nám vaše 
přání. Uschovejte pro takový případ doklad o koupi.
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Další příslušenství pro přepravu kojenců

Další příslušenství pro přepravu 
kojenců

Zimní set pro sedátko pro kojence
se zipem k připojení na sedátko pro kojence, s fleecovou 
podšívkou a fleecovou vložkou na sedátko pro kojence

Opěrka na sedadlo
pro malé děti od cca. 10 do 24 měsíců, výškově nastavitel-
ná, dvoudílná

Sluneční ochrana
praktický poskytovatel stínu pro vaše dítě v barvách vozíku 
Croozer

Potidešťový kryt 
pro jednosedadlový vozík a dvousedadlový vozík
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Tipy: Na cestě s malým dítětem
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Tipy: Na cestě s malým dítětem
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Tipy: Na cestě s malým dítětem

KONTAKT
Croozer GmbH 
Oskar-Jäger-Straße 125
D-50825 Köln
Německo
info@croozer.com
www.croozer.com www.croozer.com


