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Nákupní taška na kolečkách POCKET Playmarket. 

INSTRUKCE A NÁVOD K POUŽITÍ. Postupujte podle přiloženého obrazového návodu.  

1/ Rozložení/ sestavení tašky ( obr. návod str. 2) 

Odklopte fixační boční držák a vyklopte horní madlo k sobě 

Tahem nahoru se celá konstrukce rozkládá do pracovní polohy 

Zaklapněte horní madlo v zadní poloze. K tomu slouží dva kulaté zaklapávací knoflíky umístěné 

naproti sobě v dolní části madla.  Při správné pozici uslyšíte zvuk zaklapnutí. Poté, co celou konstrukci 

rozložíte do kompletně do krajní polohy, tj. spodní nosná plocha má kolečka maximálně roztažené a 

horní madlo je vzpřímené, zaklapněte i pojistku, která je níže na ose madla. Obě fixační místa jsou 

zobrazena na obrazovém návodu (str. 2) s poznámkou „click“  

2/ Zajištění polohy předních koleček (obr. návod str. 3 nahoře) 

Zepředu na svislé ose předních koleček je možnost nastavení dvou pozic 

Horní pozice : kolečka jedou pouze dopředu, jsou zamknuta 

Spodní pozice : s kolečky lze otáčet libovolně do všech stran, jsou odemčena 

3/ BRZDA (obr. návod str.3 dole) 

Brzdový pedál se ovládá přiměřeným stiskem nohou. Směrem k sobě pedál zamknete, brzda je 

zapnuta. Odbrzíte stiskem pedálu v horní části brzdy. 

4/ Montáž textilního bagu ( obr. návod str. 4 - 7) 

Při montáži bagu postupujte podle návodu na jednotlivých stranách Bag připevněte nejprve v horní 

zadní části pomocí zipu. Opatrně přetahujte textilní díl před příslušnou tyčku a opatrně zipem 

posunujte až je úplně dotažen. Rozměry textilního dílu jsou záměrně šity tak, aby byly mírně napnuty 

na kovových dílech a tím držely pevně kolem konstrukce a také, aby tvar byl co nejefektnější, aby byly 

záhyby a rohy vypnuty a pěkné.   

5/ Protidešťová klopna (obr. návod str. 8 ) 

Ochrannou klopnu můžete používat přehozenou přes horní otvor nebo jí můžete srolovat a uchytit 

suchým zipem v zadní části tašky.  

6/ Skládání tašky do tvaru pro zavěšení na rameno ( obr. návod str 9) 

Nejprve zajistěte přední kolečka v zamknuté poloze, tj. ukotvěte pozici na osce předních koleček 

nahoře. Sklopte madlo stiskem jisticích knoflíků na boku madla. Poté tlačte na madlo ve směru šipky 

zepředu a zároveň shora. Tím dojde ke skládíní celé tašky do sebe = kolečka i textilní taška se začnou 

společně sklápět a zabalí se do kompletně složeného tvaru. Nakonec opět zaháknete pojistku za horní 

madlo, aby se taška neotevřela ( tímto krokem jste vlastně začínali při rozkládání tašky. 
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Materiálové informace viz str. 10 přiloženého obrazového návodu. 

Pro textilní části platí následující prací symboly:   

Maximální teplota praní 30º. Mírné odstřeďování.Nečistit chemicky. Nesušit v sušičce. Nežehlit. Nebělit. 

Kovové a plastové díly omývejte vodou s neutrálním mycím prostředkem. Nepoužívejte agresivní 

čistidla. Důležité upozornění : nepoužívat přípravky, které obsahují rozpouštědla nebo bělidla. 

Riskujete tím poškození výrobku. 

 




