
Mountain Buggy DuetTM és DuetTM Luxury 
 
 
 

Korosztály: újszülött kortól 4 éves korig 
Maximális terhelhetőség: 18 kg/ülés 

Fontos információk 
● mindig sík, stabil talajon tedd be és vedd ki gyermeked a babakocsiból és győződj 

meg róla, hogy ilyenkor a babakocsi le van fékezve 

● lépcsőn vagy mozgólépcsőn történő használat esetén különös odafigyelést igényel 

● mindig használd a biztonsági övet 

● A kopás csökkentheti a teljesítményt és a biztonságot. Némely alkatrész esetében 

szükség lehet kenésre. Ellenőrizd az alapvető alkotóelemeket: 

○ Kopás: különösen a csatok és biztonsági övek 

○ Használat: zárak, rögzítők, gumiabroncsok, műanyag és mozgó alkatrészek 

○ Biztonság: a rögzítő zárak nem lehetnek lazák 

 

Kerekek és abroncsok  

● Az abroncsok és a gumi belsők nem tartoznak a garancia alá 

● A DuetTM Luxury modellek aeromaxx kerekekkel felszereltek 

● A használattal a kerekek a kopás jelét mutathatják, ami normális. 

● A DuetTM levegővel töltött abroncsokkal felszerelt. A szelep típusa megegyezik a 

személygépkocsi szeleppel. Kézzel pumpáld, max: 20-22psi 

● Az levegőszint csökkenése puhább gurulás eredményez, viszont a túl alacsony 

légnyomás csökkenti a kerék élettartamát. 

● Új gumibelsők rendszerint elérhetőek a forgalmazónál, kerékpár szaküzletekben 

vagy kerék specialista üzleteknél. Mérete: 2 ¼” x 10” kerék. Hagyományos 

defektjavító készlet használható sérülés esetén. 

● Lapos kereket okozhat ha szemcse kerül a szelepbe, ami nyitva tartja azt. 

Ellenőrzés: fújd fel a kereket, ereszd le gyorsan majd fújd fel ismét. 

● Ne fújd túl! A kerék nyomás változhat hő hatására, például melegben parkoló autó 

csomagtartójában.  



Karbantartás 
Ha terméked valamilyen módon sérült, vagy nem vagy biztos a használatában, lépj velünk 

kapcsolatba: https://support.philandteds.com/hc/en-us 

 

● Távolítsd el rendszeresen a szennyeződést a vázról és a kerekekről. A kerekek 

esetében használhatsz erősebb kefét is. 

● A vázat tisztíthatod nem dörzsölő hatású háztartási tisztítószerrel, puha ronggyal. A 

nedvességet mindig töröld le róla. 

● Ha strandon jársz, utána mindig mosd le a homokot és a sót. 

● A textil részek tisztíthatóak langyos vizes, enyhén szappanos szivaccsal. Ne használj 

mosószert vagy fehérítőt 

● Tárold jól szellőző, közvetlen napsütéstől és nedvességtől védett helyen (a 

károsodás, befülledés, penész vagy kifakulás megelőzése érdekében) 

● Vigyázz a habszivacs részekre, mivel ezek sérülése nem tartozik a garancia alá 

● A gondatlan használat érvényteleníti a garanciát. Ne használd a terméket, ha 

sérülést találsz rajta. 

Garancia 
A termék a vásárlástól számítva 1 évig általános garanciával rendelkezik. A garancia a 

gyártásból és az anyag hibáiból eredő problémákra vonatkozik. 

 

Ha a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálod a terméket a gyártó oldalán, 

ingyenesen 2 évre hosszabbodik a garanciális időtartam. 

 

A gyártó oldalán lehetőséged van extra, 3. évi garancia megvásárlására a vásárlástól 

számított 30 napon belül. 

 

https://mountainbuggy.com/pages/register-your-products 

  

https://support.philandteds.com/hc/en-us


Biztonsági figyelmeztetés 
 

Európai biztonsági standardok alapján: 
 

FONTOS: tartsd meg ezt az útmutatót későbbi hivatkozás céljából 
 

● Ez a babakocsi újszülött kortól 4 éves korig használható, maximum 18 kg/ülés 

terheléssel. 

● Újszülött számára a lehető leginkább fekvő pozíció ajánlott 

● A babakocsi maximum 2 gyermekkel használható 

● Soha ne hagyd felügyelet nélkül gyermekedet a babakocsiban 

● Ne használj a babakocsihoz olyan kiegészítőket és alkatrészt, amiket nem hagyott 

jóvá a gyártó vagy a forgalmazó 

● Minden olyan tárgy, amit a tolókarra, az ülések hátsó részére, vagy a babakocsi 

oldalára rögzíthető, befolyásolja a babakocsi stabilitását. 

● Ne terheld az alsó csomagtartót 10 kg-nál nagyobb súllyal 

● Ne tegyél 0,5 kg-nál nagyobb súlyt a palacktartóba 

● Mindig használd a biztonsági öveket 

● Ne használj kiegészítő ülésbetétet, csak a gyártó által ajánlottat 

● Használat előtt ellenőrizd, hogy a mózes, az ülések vagy autós hordozó megfelelően 

rögzítve vannak a vázon 

● Ellenőrizd, hogy a rögzítő berendezések megfelelően működnek 

● A gyermek behelyezése és kivétele közben mindig fékezd le a babakocsit 

● A sérülések elkerülése érdekében a babakocsi összezárása és kinyitása előtt 

bizonyosodj meg róla, hogy gyermeked nincs a közeledben 

● Ne engedd, hogy gyermeked játsszon ezzel a termékkel 

● Ez a termék nem használható futáshoz vagy korcsolyázáshoz 

● A babakocsira helyezett autós hordozó nem helyettesíti a kiságyat. Altasd 

gyermekedet mózesben, kiságyban vagy bölcsőben. 

 

 

További információkért látogass el ide: 
https://support.philandteds.com/hc/en-us 



 
 
 

 
FORGALMAZZA 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST, 

HASZNÁLD ÖRÖMMEL! 

  


