Vážený spotřebiteli,
máte to štěstí být hrdým vlastníkem sedacího batohu BAGOBAGO. Tato historická
událost se do Vašich životů nesmazatelně zapíše jako den, kdy jste se přestali bát o své
místo k sezení. Váš právě zakoupený sedací batoh BAGOBAGO je totiž více než batoh.
Ode dneška se díky němu můžete královsky posadit na zadek tam, kde jste dříve
nemohli. Bude Vám oddaným přítelem v nouzi největší bolesti nohou, budete spolu
relaxovat, cestovat, pomůže Vám přenášet věci a možná i něco víc.
Aby se Váš sedací batoh BAGOBAGO dožil úctyhodného stáří, je třeba při jeho používání
dodržovat několik jednoduchých kroků a zásad. Doporučujeme proto pečlivě
prostudovat Návod k manipulaci.
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili koupí našeho originálního českého
výrobku, a doufáme, že se sedací batoh BAGOBAGO stane oblíbeným členem Vaší
rodiny.
Spoustu krásných zážitků přeje
Váš BAGOBAGO tým

Posaďte se kdekoliv.

NÁVOD K MANIPULACI

1. Rozložení sedacího batohu
A. Odepněte suchý zip na dolním konci zádové části batohu a odkryjte nožičky.

B. Připevněte kryt nožiček k magnetu (kolečko na kolečko).

C. Odepněte zadní zip (blíže k zádové části) a roztáhněte stoličku.

Posaďte se kdekoliv.

D. Nadzvedněte sedátko tak, abyste jej mohli pootočit. Pootočte sedátko o 90° a
posaďte se. Pro složení sedátka, jej znovu pootočte o 90°.

2. Uschování krytu nožiček
A. Odepněte kryt nožiček (viz. 1.A).
B. Uschovejte kryt nožiček do prázdné kapsy (nachází se ve spodní části přední
strany batohu).
C. Kapsu zazipujte.

Posaďte se kdekoliv.

3. Odejmutí krytu nožiček
A. Odepněte kryt nožiček (viz. 1.A).
B. Odepněte zip upevňující kryt nožiček (nachází se v prázdné kapse ve spodní
části přední strany batohu)

Posaďte se kdekoliv.

4. Úplné vyjmutí rozkládací stoličky
A. Rozložte sedací batoh (viz. 1.A-C)
B. Rozepněte zip nacházející se pod zadním přehybem rozloženého batohu u zadní
části konstrukce stoličky
C. Odepněte suché zipy, které spojují batoh se stoličkou, a stoličku vytáhněte.

Posaďte se kdekoliv.

VÝSTRAHA
Maximální zatížení zabudované hliníkové stoličky v batohu je 130 Kg. Maximální
zatížení samotného batohu je 20 kg. Použitý materiál na batoh je KORTEXIN 100% PES.
Nevystavujte batoh přímému ohni nebo teplotám nad 45 ˚C. Rozměry naplněného
batohu ve složené poloze jsou v.53 x š.35 x h.20 cm, což odpovídá příručnímu zavazadlu
do letadla. Sedací batoh BAGOBAGO má kapacitu 22 litrů úložného prostoru. Úložný
prostor slouží pouze pro neživé objekty. Stoličku lze z batohu vyndat (viz. Návod k
manipulaci) a batoh tak vyprat. Perte pouze ve vodě do 30˚C. Batoh rozkládejte pouze na
stabilní, nekluzký a pokud možno rovný povrch. Na batohu nesmí sedět děti do 150 cm.
Hrozí nebezpečí pádu z batohu. Během sezení na BAGOBAGO se pokud možno nevrťte,
neposkakujte, nepopojíždějte, nelehejte si, nehoupejte se a seďte s nohama na zemi. Na
sedacím batohu BAGOBAGO nestůjte, neskačte na něj a nezatěžujte jej jinak, než
k čemu byl určen. Po požití alkoholu a jiných návykových látek sedací batoh
BAGOBAGO nepoužívejte. Batoh je určen výhradně pro nošení neživých předmětů. Po
jakýchkoli nestandardních úpravách na BAGOBAGO za Vaši bezpečnost neručíme.

V případě reklamací a oprav se obraťte na
BAGOBAGO®, spol. s.r.o.
696 66 Sudoměřice nad Moravou
info@bagobago.cz

Posaďte se kdekoliv.

