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                            Identification tag / Product type (write up): 
IDENTIFICATION SHEET 

Final inspection: 
 
 
Signature: 
 

DE EN 

Date of sale (day, month, year): Name (block letters), phone number, stamp and signature of the seller: 
Verkaufsdatum (Tag, Monat, Jahr): Name (Blockschrift), Telefon, Stempel und Unterschrift des Verkäufers: 
Datum prodeje (den, měsíc, rok):                                                                 Jméno (hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce: 
Dátum predaja (deň, mesiac, rok): Meno (paličkami), telefón, razítko a podpis predávajúceho: 
 
 
 
 
 

__.___.________ 

Gewährleistungsbedingungen: 
 
1. Es gibt auf das Produkt einen Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten. Die Gewährleis-

tungsfrist beginnt mit dem Tage des Kaufes der Ware. 
2. Das Produkt muss gemäß Bedienungsanweisung und nur zum Zweck, zu welchem es 

bestimmt ist, gebraucht werden. Für Schäden, welche aus Grunde des unsachgemäßen 
Gebrauchs in Widerspruch mit Gebrauchsanweisung entstanden haben, ist der Hersteller 
nicht verantwortlich! 

3. Das Produkt muss ordentlich gepflegt, gewartet und gelagert werden. (Siehe Bedie-
nungsanweisung) 

4. Jeder Mangel muss sofort beseitigt werden. Für Folgeschäden, welche durch Nichtbeseitigung 
von ursprünglichen Schäden entstanden haben, ist der Verbraucher völlig verantwortlich. 

5. Wenden Sie sich im Reklamationsfall ausschließlich an Ihren Fachhändler (inkl. Internet-
oder Alternativ-Verkäufer), bei dem Sie die Ware gekauft haben. Gewährleistungsanspruch 
befolgt durch die entsprechenden Abschnitte der Zivil-und andere Gesetze der Bundesrepub-
lik Deutschland. 

6. Bei einem Gewährleistungsanspruch muss der Verbraucher ohne Zweifel nachweisen, dass 
er bei dem Verkäufer die Ware / das Produkt gekauft hat. Für die Beschleunigung des 
Gewährleistungsanspruchs ist dem Benutzer empfohlen, die Quittung des Produktes sowie 
auch das Garantieschein mit der Seriennummer der beanspruchten Ware vorzulegen. 

7. Der Hersteller besorgt die Ware mit dem Identifikationsetikett. Wenn die Daten auf dem 
Identifikationsetikett unleserlich sind oder fehlen, so kann der Benutzer aufgefordert werden, 
die Identität der reklamierten Ware beizufügen. 

8. Das Reklamationsverfahren wird erst dann eröffnet, wenn die Ware ordentlich eingepackt 
und gegen mögliche Beschädigung gesichert, zugestellt wird. Es ist nützlich die Ware in der 
Originalverpackung zu senden. Für die Beschädigung der Ware beim Transport trägt der 
Hersteller keine Verantwortung. Der Inhaber des Produktes ist verpflichtet, die reklamierte 
Ware in einem sauberen, hygienisch einwandfreien Zustand vorzulegen. Der Inhaber kann 
während des Reklamationsverfahrens vom Hersteller nicht verlangen, eine übliche Wartung 
oder Pflege durchführen zu müssen. 

9. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Verschleiß der normalen Nutzung, vor allem auf 
Verschmutzung , natürliche Abnutzungserscheinungen oder auf mechanische Beschädigung 
(des Bezugs, der Plastik-Teile, der Bremsen, des Felgenprofils, Reifendefekt ). Es wird keine 
Gewähr übernommen für Mängel oder Schäden, welche auf Grund einer unrichtigen 
Benutzung entstanden haben; Z. B. durch unerlaubte Überlastung, Unfall, mechanische 
Beschädigung,  Gewalt oder durch ein unsachgemäßes Eingreifen in das Produkt.  

10. Technische Lösung des Gestells kann nicht eine ideale Spurführung garantieren. Da wird 
keine Gewähr übernommen.   

11. Die Gewährleistungsfrist darf nicht mit einer Gebrauchszeit verwechselt werden. Die Gebrau-
chszeit ist eine Dauer, in welcher ein Produkt in ordnungsgemäßer Verwendung und richtiger 
Pflege inkl. Wartung der Ware passiert und in der die Ware aufgrund seiner Eigenschaften, 
dem Zweck und der Unterschiede in der Konstruktion korrekt verwendet wird. 

Warranty conditions: 
 
1. The product is covered by 24 months warranty period from the date 

of sale. 
2. The product has to be used entirely to the purpose, to which has been 

designed for. The user has to follow the instructions mentioned in the 
User Guide.  Producer is not responsible for any defects caused by 
incompetent handling in conflict with the User Guide instructions. 

3. The product has to be used, treated, maintained and stored properly 
according to the User Guide instructions. 

4. Every defect on the product has to be repaired immediately, to avoid 
any consequential damage. Producer is not responsible for any 
consequential damage caused by not repaired previous defect.  

5. The warranty claim has to be applied at the point of sale (incl. e-
shops and alternative sales). Warranty claim procedure follows 
presently valid standards of EU. 

6. User is requested to show undisputable acquiring document of the 
product to initiate warranty claim procedure.  To speed up the 
process it is recommended to advance the purchase receipt and filled 
in warranty sheet, including product serial number. 

7. Each product is equipped with the ID-label (identification label). If 
the data on the ID-label are illegible or missing, the user will be 
requested to proof the identity of claimed product. 

8. Warranty claim procedure can be initiated, if the product under claim 
has been sent securely packed and secured against the damage. It is 
recommended to send the product in original packaging. Producer is 
not responsible for any damage caused by the transportation of 
unsecured goods.  The owner is obliged to advance the product 
under claim properly cleaned up, hygienically flawless due to 
common hygienic principles. The owner cannot ask the producer to 
do product basic maintenance or cleaning during claim proceedings. 

9. The warranty does not cover the defects caused by regular usage 
( e.g. upholstery wear-out, pollution or damage, brake and tire wear-
out , etc..) , forbidden overloading, accident, violence or incompetent 
intervention into the product or incompetent handling with it. 

10. The chassis engineering solution does not assure the ideal straight 
direction trails. 

11. Warranty period cannot be interchanged with the period of use. The 
period, for which the product, in respect of its characteristics, given 
purpose and difference in construction, can be used properly, when 
the product is used and maintained  properly according to the user 
guide. 
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User Guide  ……………………….……. (EN) 
- rehab-stroller  

Gebrauchsanweisung  …….…………... (DE) 
- Reha-Kinderwagen 

Návod k použití  ………………….…… (CZ) 
- kočárek zdravotní 

 

DIXIE 
(ver. Plus / sizes: UNI)  

DPR171218 

Manufacturing and Distribution:  

PATRON Bohemia a.s. 
Českolipská 3419, 27601 Mělník, Česká Republika 

tel.: +420-315 630 111 
fhttp:// www.patron.eu 
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SCHEME 

TECHNICAL SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN TECHNICKÉ ÚDAJE D4P 

Backrest height (mm)  Sitzhöhe (mm)  Výška opěrky zad (mm)  530 

Seat depth (mm)  Sitztiefe (mm)  Hloubka sedačky(mm)  280 

Seat width (mm)  Sitzbreite (mm)  Šířka sedačky(mm)  340 

Seat to footrest (mm)  Sitz zur Fussbank (mm)  Vzdálenost sedačka-podnožka(mm)  200-300 

Backrest angle Rückenlehnewinkel   Náklon opěrky zad 115°-170° 

Seat angle Sitzwinkel  Náklon sedačky 5° 

Total length (mm)  Gesamtlänge (mm)  Celková délka(mm)  830 

Total width (mm)  Gesamtbreite (mm)  Celková šířka(mm)  595 

Total heigth/with handle (mm)  Gesamthöhe / mit Schiebergriff (mm)  Celková výška/poloh.vodítkem(mm)  910/1080 

Brake Bremsen Brzdy foot.oper 

Weight (kg)  Gesamtgewicht (kg)  Celková hmotnost(kg)  15,0 

Maximum load (kg)  Maximale Beladung (kg)  Nosnost(kg)  30,0 

Folded stroller lenght (mm)  Länge gefaltet (mm)  Délka složeného kočárku(mm)  1200 

Folded stroller width (mm)  Breite gefaltet (mm)  Šířka složeného kočárku(mm)  595 

Folded stroller height (mm)  Höhe gefaltet (mm)  Výška složeného kočárku(mm)  390 
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Podmínky užití: 
 

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřební-
ho zboží v době 24 měsíců od převzetí.  

2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a 
uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody 
vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu 
s „Návodem k použití“ výrobce  neodpovídá. 

3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle 
pokynů uvedených v návodu k použití. 

4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za 
závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní 
závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel. 

5. Reklamace musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, 
či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamace se řídí 
příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR. 

6. Při uplatnění reklamace musí uživatel nezpochybnitelně prokázat, že u 
prodejce zboží/výrobek zakoupil.  Pro urychlení vyřízení reklamace se 
uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný 
poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného 
zboží. 

7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na 
identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel 
vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.  

8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno 
pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat 
v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při 
jeho zasílání výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamo-
vané zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických 
zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamač-
ního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku. 

9. Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím 
obvyklým používáním, zejména na znečištění, opotřebení, či poškození 
potahu, plastových dílů, opotřebení brzd, opotřebení dezénu či defektu 
pneumatik . Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly- li 
závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, mechanickým 
poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku či neodbor-
ným zacházením s ním.  

10.Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato 
skutečnost nemůže být předmětem reklamace. 

11.Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou 
po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, 
lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti 
v konstrukci řádně užívat. 
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Latest Revision date: 18.12.2017 
 

 
Dear customers, 
Thank you for your favour and purchasing of Rehab-stroller DIXIE. 
 

SAFETY NOTES 
IMPORTANT! Read these instructions carefully before use and keep them future ref-
erence. Your child’s safety may be affected if you do not follow these instructions. 
WARNINGS! It may be dangerous to leave your child unattended. 
WARNING!  The seat unit is not suitable for a child younger 6 months. 
WARNINGS! Ensure that all the locking devices are engaged before use. 
WARNINGS! Any load attached to the handle affects the stability of the pram/
pushchair. 
WARNINGS! Always use a harness. 
WARNINGS! Do not use if any of the parts is broken, curved or missing. 
 

 accompanying person must be familiar with instructions listed in this manual 

 the stroller is designed for child up to 30 kgs 
 the brakes must be applied every time when the stroller is not moving 
 do not over load the stroller, overloading of a seat, a bag or a basket might cause disruption of the stability of the stroller 
 always use the front grab bar and safety 5-point harness 
 always pay adequate attention to the ride with a stroller to avoid an accident, which could happen in case of carelessness 
 when manipulating with the stroller pay attention to not to harm yourself or a child 
 be aware of the road traffic regulations when riding the stroller 
 accompanying person has to be aware of fire danger; in buildings obtain the information about allocation of the emergency exit and about the evacua-

tion plan of the building 
 use ramp or elevator if possible when overcoming obstacles 
 the stroller must be transported by at least two persons 

 The stroller is not designed to by driven down the stairs. 
 never transport the stroller when you and your assistant are not sure if you can transport the stroller or portable baby carrier with the child safely 
 getting over the curbstone firstly practice with an empty stroller 

 do not use the stroller for other purposes then it is designated for 

 do not use the stroller for more children than it was constructed for 

 do not use any other accessories, which are not approved or supplied by the producer 
 when you are assembling the product often, the structure of the stroller might get curved when the guide for assembling of the stroller is breached 

 in case of apparent defect, which obstructs the product’s safe using (e.g. damage of chassis, part falls away or other optically visible defects, cracks 
etc.) it is necessary to stop using the product without delay and contact the dealer. 

 company PATRON Bohemia a.s. does not bear the responsibility for the damages caused by using other accessories then supplied by this company 

 company PATRON Bohemia a.s. does not bear the responsibility for the damages and accidents caused by inappropriate use of the stroller 

INTRUCTIONS FOR USE 
 
Attaching and removing the seat from the chassis 
Attaching:  Fix the seat onto "clip- and -go " interface from above , pressure 
on adapters on each side of the lock . Ensure proper signals by audible click. 
Pull the seat up , make sure it is correctly locked ( can not be ejected ) . 
Removing : Press both buttons on the outside of the adapter harness , 
pulling upwards remove the seat from the chassis . 
WARNING ! Pay attention when carrying the seat ! 
Abductor block 
Seat the child into the stroller and find the appropriate place of the wedge. 
Take the child out of the stroller. Find the relevant fitting hole on the seat 
base. Place the wedge in the seat (the narrower part should aim to the 
backrest) and secure the wedge by a nut 
Headwings 
Set the child into the stroller, to determine right height of headwings. Take 
the child out of the stroller. Put headwings in determined height onto the 
backrest, and secure it using  straps with Velcro.  
Removing the 5-point belt 
Open the 5-point belt buckle. 
On the back of the backrest under the seat cushion, release the Velcro 
shoulder strap. Pull the strap from the back of the backrest and cover. At the 
end, pull the treadmill belt clip gradually through a trap in the seat and 
cover. 
Installing a 5-point belt 
Pull the belt tensioner clip gradually through the cover, seat. Click the 5-
point belt clips. Make sure it is not twisted. Take the shoulder strap, pull it 
through the cover. Loosen the velcro fastener on the backrest cover, and 
strap the shoulder straps through the trap and backrests of the seat. On the 
back side of the backrest under the cover, tie the shoulder straps together by 
the Velcro.  
Assembling the undercarriage  
Lay compact undercarriage on the ground, put on all wheels. Remove 
protective covers of extensible locks on both ends of handle pipes. Stand 
between the rear wheels of the stroller on the side of the handle. Brake the 

undercarriage off by pressing the brake pipe to second marginal position, 
hold your foot slightly on the wheel’s axis, grab the handle and pull it 
upwards, towards yourself, until you hear a click of the fuses. Make sure 
that the undercarriage is secured by light pushing the handle downwards 
(the undercarriage cannot be folded now). 
Unfolding the undercarriage 
Brake the undercarriage off by pressing the brake pipe to second marginal 
position. With your foot on the pipe, grab left and right swivel assembling 
controller on the handle pipe and rotate it inwards. To assembly the under-
carriage to the marginal position, press with your forearm on the handle 
(until you feel a slight resistance from undercarriage chassis). Ensure with 
transport safety-catch. Assembled undercarriage can be braked off with 
your hand, if needed. Do not rest folded stroller by the extensible locks on 
handle pipes, the folding function could be damaged. 
Wheels 
Mounting - press the quick fastening mechanism of the wheel, put the wheel 
on the axis and release the mechanism. By pulling the wheel make sure, that 
the wheel is mounted correctly and cannot get loose. 
Releasing - press the quick fastening mechanism of the wheel and remove it 
form the axis. 
Parking brake 
To apply the parking brake, press the plastic brake pedal. Please check the 
brakes regularly and keep good functionality by cleaning and greasing of 
the mechanism by silicone grease. ( plastic slider inside has to be loosely 
movable) 
Height of the handle 
The height of the handle can be set by pressing the black plastic articula-
tions of the handle on both sides simultaneously and setting it to the desired 
position. 
 
Stroller operation: 
Changing the position of the seat:  
The seat can be positioned in or against the direction of travel. Apply the 
breake on the stroller (stroller brake), take the child out off the seat. Grasp 
the seat firmly, simultaneously press both buttons on the outside of the 
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adapter harness . Pulling upwards remove the seat from the chassis and turn 
in/against the driving direction. Place onto the "clip- and -go" interface from 
above , put on adapters on each side of the lock . Ensure proper placement 
with signals of audible click. Pulling the seat up , make sure it is correctly 
locked ( can not be ejected ) .  
 
Positioning of the seat:  
You can set four position of the backrest . When installing the backrest 
unlock mechanism positioning the backrest upwards , adjust it to the desired 
position and release mechanism with pressure on the backrest downwards 
you can make sure that the backrest is fixed properly (is not possible to 
change its position). When you lift the backrest, positioning is working 
automatically. 
Safety Bar: 
To fit the safety bar put both ends of safety bar in seat side tubes at once 
(obr.2). To take out the safety bar is ensured by the spring locking on both 
sides., press press-pin release and lift the safety bar up. 
Footrest height adjustment: 
Hold the footrest. Loose the footrest height adjusting bolts. Set the position 
of footrest and tighten properly both adjusting bolts. Turn adjusting bolts 
small handles into the safest position by pulling it and rotating. 
Footrest set reclining: 
Press both press buttons (obr.1) on footrest hinge simultaneously and adjust 
the angle  position of footrest. Free both buttons and set the position of 
footrest to allow the hinges to be locked. 
Getting over the curbs and low obstacles:  
Down – hold the handlebar tightly; push the stroller upright with the front 
wheels to edge of the curb, press a little handlebar down to lift a bit front 
wheels and then carefully ride off the curb on the rear wheels. 
Up - push the stroller upright to the curb, press a little handlebar down to lift 
front wheels to desired height and ride on to the walkway. Hold the handle-
bar tightly to keep stroller’s side stability. Pull the handlebar a little up to 
lift the rear wheels to desired height and ride on to the walkway. In any case 
do not bump with the front wheels to the curb! 
Carrying stroller: 
Use ramps and lifts if possible. If you have to get over the stairs or other 
obstacles, the stroller must be carried by 2 persons at least. Never do that if 
you or your assistant are not sure that you can carry the stroller with child 
safely. During the carriage child must not have the hands out of stroller. 
WARNINGS!! NEVER lift the stroller up by holding the grab bar, foot-
rest, seat unit, carrycot or hood of the seat/carrycot!! 
Down from the stairs: 
Hold the handlebar tightly; push the stroller upright with the front wheels to 
the top edge of the stairs. Your assistant grabs the chassis above the front 
wheels. Both of you lift up the stroller, carefully carry that down and set 
back again on all wheels. 
Up to the stairs: 
Hold the handlebar tightly; bring upright the stroller backing up to the lower 
step of the stairs. Your assistant grabs the chassis above the front wheels. 
Both of you lift up the stroller and carry upstairs so you are going first and 
your assistant second. Set the stroller back on all wheels in safe distance 
behind top edge of stairs.  
 
 
 
 

MAINTENANCE 
 

 If you will comply with below referred instructions, the stroller will 
serve you unfailingly, and you will not have to use your service 
department. 

 Check locks of the handlebar, safety-catch of the handle, handles on 
the stroller and joins regularly to keep them in good and functional. 

 Treat rotating parts and joins of the stroller by greasing substances 
aerosol can (e.g. WD 40), minimally every 6 months. Never use oil or 
Vaseline. Make sure not to use too much of the greasing substance (it 
would cause dirt sedimentation between the rotating parts). Leftover 
greasing substance should be cleaned. 

 Check regularly the tires inflation (max.170 kPa). 

 Folding und unfolding of the chassis should be always smooth. If it is 
not, clean all joints and then read again proper articles in instructions 
for use. 

 The chassis, plastic parts and wheels can be washed by warm water 
with addition of common detergent. 

 Fabric parts of upholstery wash in hand (maximum temperature 
30ºC). Do not use laundry dryer. Count with longer drying time. 

 Composition: 100% PES (polyester) with water-repellent superficial 
protection 

 Never clean the stroller by abrasive or ammonia based cleaning 
compounds, bleaches and alcohol based cleaning compounds. 

 In rainy weather we recommend to use the rain cover (optional 
equipment) 

 In case the stroller was exposed to high humidity atmosphere, wipe it 
by absorbent material and let it dry in warm place. 

 Accessories and fabric components of baby stroller place and store in 
way that the transparent plastic parts are not folded or turned. They 
can be damaged if the temperature is 5°C below zero. 

 Do not expose the stroller to the long-acting intensive solar radiation. 

 Allowed side and horizontal shimmy on the perimeter of tire is + / - 2 
mm 

     We recommend that after 24 months visit a service department. 

 Check regularly the stroller handles, joints and guide lock of handlbar 

to keep them in good working condition 

Check and tighten the screw connections regularly. 

If there are used control cables (brakes, telescopes, tilt), check it 

regularly and, if necessary, set up and oil them. 

 The stroller can be repaired only by employees of service departments 
of company PATRON Bohemia a.s. or by specialists authorized by 
this company. 

 Only spare parts supplied by company PATRON Bohemia a.s. can be 
used for repairs. 

 
Changes on all products of the company PATRON Bohemia a.s. are re-

served. 
 

1. Handle 
2. Handle hight adjustement hinge  
3. Transport safety catch 
4. Swivel assembling controller 
5. Folding lock 
6. Rear wheels 
7. Wheel quick release button 
8. Brake 
9. „clip-A-go“ interface for seat unit/carrycot/baby car seat adapter 
10. Brake foot pedal 

11. Front wheels 
12. Basket 
13. Lock 
14. footrest position adjusting bolt 
15. footrest height adjustment 
16. Safety Bar 
17. Headwings 

DESCRIPTION 
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SCHEMA - popis  

1. Vodítko 
2. Kloub vodítka 
3. Transportní pojistka 
4. Otočný ovladač skládání 
5. Zámek skládání 
6. Zadní kolo 
7. Tlačítko rychloupínacího náboje kola 
8. Brzda 
9. Úchyty clip-A-go pro připevnění sedačky/adaptéru autosedačky 
10. Pedál brzdy 

11. Přední kolo 
12. Textilní košík 
13. Aretace 
14. Šroub nastavení pozice podnožky 
15. Výškové nastavení podnožky 
16. Hrazdička 
17. Opěrka hlavy jednodílná 
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osu a uvolněte mechanismus. Tahem za kolo se ujistěte, že je správně 
nasazeno a nemůže se uvolnit. 
Sejmutí: Zmáčkněte tlačítko rychloupínacího náboje kola. Kolo sundejte z 
osy. 
Přední vidlice 
Aretace otáčení přední vidlice: Otočnou přední vidlici můžete zaaretovat  
pomocí ovladače aretace nacházející se na zadní straně přední vidlice 
Ovladač aretace přesuňte do středové polohy, k aretaci dojde samočinně při 
natočení vidlice. Pro uvolnění aretace ovladač nadzvedněte a přesuňte do 
jakékoliv krajní polohy. Dbejte na to, aby byla klečka vždy aretována ve 
směru jízdy.  
Parkovací brzda 
Pro zabrzdění kočárku sešlápněte plastový pedál brzd. Brzdy pravidelně 
kontrolujte a udržujte jejich funkčnost čistěním mechanismu a promazává-
ním silikonovým mazadlem (jezdec musí být neustále volně pohyblivý) 
Výška vodítka  
Výšku vodítka nastavíte, zmáčknete-li černé plastové klouby vodítka na 
obou stranách současně a nastavíte ho do požadované polohy. 
 
Obsluha kočárku: 
Nasedání do kočárku: 
Kočárek zabrzděte. K ulehčení nasedání je vhodné požádat důvěryhodnou 
osobu, aby kočárek podržela. Opatrně posaďte/položte  dítě do kočárku, 
zapněte všechny fixační doplňky, kterými je váš kočárek vybaven, připev-
něte hrazdičku a upravte podnožku do potřebné polohy. Dbejte na to, aby 
dítě vždy sedělo/leželo pohodlně. 
Vysedání z kočárku: 
Kočárek zabrzděte. K ulehčení vysedání je vhodné sklopit podnožku a 
požádat důvěryhodnou osobu, aby kočárek podržela. Rozepněte všechny 
fixační doplňky, kterými je Váš kočárek vybaven, sklopte či sundejte 
hrazdičku a opatrně vyndejte dítě z kočárku. 
Změna pozice sedačky: 
Sedačku lze umístit po směru i proti směru jízdy. Kočárek zabrzděte, 
vysaďte dítě ze sedačky. Sedačku pevně uchopte, stiskněte současně obě 
tlačítka na vnější straně adaptéru sedačky. Tahem vzhůru odejměte sedačku 
z podvozku a otočte ji po/proti směru jízdy. Sedačku nasaďte na úchyty 
„clip-A-go“ zeshora, tlakem na adaptéry na každé straně zajistěte. Správné 
zajištění signalizuje slyšitelné zacvaknutí. Tahem za sedačku směrem 
nahoru se ujistěte, že je správně zajištěna (nelze ji vysunout). 
Polohování sedačky: 
Je možné nastavit čtyři polohy zádové opěrky. Při pokládání zádové opěrky 
odjistěte mechanismus polohování zádové opěrky směrem nahoru, nastavte 
opěrku do požadované polohy a uvolněte mechanismus. Tlakem na zádovou 
opěrku směrem dolu se ujistěte, že je zádová opěrka zajištěna (nelze ji 
polohovat). 
Hrazdička 
hrazdičku zasuňte do otvorů na bočních částech sedačky. Hrazdička je 
zajištěna pružinovou pojistkou (obr.2) po obou stranách. Stiskněte pérovou 
pojistku a tahem směrem nahoru vyndejte hrazdičku. 
Výškové nastavení stupačky 
uvolněte šrouby zadní části stupačky, nastavte požadovanou výšku a 
utáhněte šrouby. 
Úhlové nastavení podnožky 
stlačte tlačítka (obr.1) postranních kloubů podnožky, nastavte podnožku do 
požadované polohy a uvolněte tlačítka. 
Překonávání obrubníku a nízkých překážek:  
Dolů - pevně držte vodítko kočárku, najeďte předními koly kolmo na hranu 
obrubníku, malým tlakem na vodítko směrem dolů trochu nadlehčete přední 
kola kočárku, následně a opatrně sjeďte z obrubníku po zadních kolech. 
Nahoru - najeďte předními koly kolmo k obrubníku, tlakem na vodítko 
směrem dolů zvedněte přední kola kočárku do potřebné výšky a najeďte 
jimi na chodník. Pevně držte vodítko pro udržení celkové boční stability 
Tlakem na vodítko směrem nahoru zvedněte zadní kola kočárku do potřeb-
né výšky a najeďte jimi na chodník. V žádném případě nenarážejte předními 
koly do obrubníku! 
Přenášení kočárku: 
Použijte nájezdovou rampu nebo výtah vždy, když je to možné. Pokud 
musíte překonat schody či jinou překážku musí kočárek přenášet nejméně 
dvě osoby. Nikdy nepřenášejte kočárek pokud si Vy a Váš pomocník nejste 
jisti, že kočárek i s dítětem bezpečně přenesete. Při přenášení kočárku nesmí 
mít dítě ruce vně kočárku. 
UPOZORNĚNÍ !!  Nikdy kočárek nezvedejte za hrazdičku, za podnožku, 
za sedačku, za lůžko, či stříšku sedačky/lůžka!! 
Ze schodů: 
Pevně uchopte vodítko kočárku a najeďte předními koly kočárku kolmo k 
horní hraně schodiště. Váš pomocník pevně uchopí podvozek kočárku nad 
předními koly. Kočárek spolu nadzvedněte, opatrně sneste kočárek dolů a 
postavte ho na všechna kola. 
Do schodů: 
Pevně uchopte vodítko kočárku a najeďte zadními koly kočárku pozadu 
kolmo ke spodnímu schodu schodiště.Váš pomocník pevně uchopí podvo-
zek kočárku nad předními koly. Kočárek spolu nadzvedněte, opatrně 
vyneste kočárek nahoru tak , že vy postupujete první a váš pomocní až 
druhý. Kočárek postavte na všechna kola až v bezpečné vzdálenosti za horní 
hranou schodiště.  

ÚDRŽBA 

 Při dodržování níže uvedených instrukcí vám bude kočárek sloužit 
spolehlivě, aniž byste museli využít služeb Vašeho servisního střediska: 

 Pravidelně kontrolujte uzávěry vodítka, pojistky vodítka, úchyty na 
kočárku , brzdy a spoje, aby byly stále čisté, v dobrém a funkčním stavu. 

 Rotační a posuvné části kočárku pravidelně ošetřujte mazadly ve spreji 
(např. WD 40), minimálně každých šest měsíců. Nikdy nepoužívejte olej 
nebo vazelínu. Dbejte na to, abyste nepoužili příliš velké množství 
mazadla (způsobilo by to zanášení špíny mezi otáčející se části). Přeby-
tečné mazivo otřete. 

 Pravidelně kontrolujte nahuštění pneumatik (max.170 kPa) 

 Skládání a rozkládání podvozku by mělo jít vždy lehce, pokud tomu tak 
není, spoje důkladně očistěte  a následně si přečtěte znovu příslušné 
odstavce v návodu k použití 

 Podvozek, plasty a kolečka je možné omývat teplou vodou s přídavkem 
běžného saponátu 

 Textilní komponenty potahu perte v ruce při maximální teplotě 30ºC, 
odstředivě neždímejte, nepoužívejte sušičku na prádlo. Počítejte s delší 
dobou sušení potahu. 

          Složení: 100% PES (polyester) s vodoodpudivou povrchovou úpra-
vou 

 Nikdy kočárek nečistěte abrazivními čisticími prostředky, prostředky na 
bázi amoniaku, bělidly nebo lihovými čistidly 

 Za deště doporučujeme použít pláštěnku (není součástí základní výbavy) 

 V případě, že byl kočárek vystaven vlhkému prostředí, otřete ho savým 
materiálem a nechte v teple uschnout 

 Kočárek ukládejte na teplém a suchém místě 

 Doplňky a látkové součásti kočárku ukládejte a skladujte tak, aby jejich 
průhledné plastové části nebyly přehnuty nebo přeloženy. Při teplotách 
pod  5°C  může dojít k jejich poškození. 

 Nevystavujte kočárek dlouhodobě intenzivnímu slunečnímu záření 

 Doporučujeme po 24 měsících navštívit servisní oddělení. 

 Povolená boční a výšková házivost koleček na obvodu pláště je  + / - 
2mm 

 pravidelně kontrolujte úchyty na kočárku, spoje a pojistku vodítka, aby 
byly stále v  dobrém a funkčním stavu 

 Kočárek může být opravován jen zaměstnanci servisních středisek firmy 
PATRON nebo odborníky touto firmou pověřenými 

 K opravám mohou být použity jen náhradní díly dodávané firmou 
PATRON. 

 Pravidelně kontrolujte a dotahujte šroubové spoje. 

 Jsou-li použita ovládací lanka (brzdy, teleskopy, naklápění), pravidelně 
je kontrolujte a v případě potřeby seřiďte a promažte. 

 
 
Změny na všech výrobcích společnosti PATRON jsou vyhrazeny 
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Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde, 
wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und den Ankauf Reha-Kinderwagen DIXIE. 
 

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 
ACHTUNG! Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und heben Sie 
diese als Nachschlagwerk auf. Wenn Sie die Hinweise nicht beachten, kann das die Si-
cherheit Ihres Kindes beeinträchtigen! Wenn Sie Anleitungen nicht verstehen und wei-
tere Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.  
HINWEIS! Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt im Wagen. Dies kann gefährlich 
sein.  
HINWEIS! Benutzen Sie das Schirr jede Zeit. 
HINWEIS! Prüfen Sie, ob die Befestigungssysteme des Sportwagenaufsatzes richtig 
befestigt und verriegelt sind. 
WARNUNG! Die Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monate nicht geeignet. 
HINWEIS! Am Schiebebügel befestigte Gewichte können die Standfestigkeit des 

Kiderwagens negativ beeinflussen. 
HINWEIS! Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil gebrochen, gerissen oder 

nicht komplett ist.  
Die Begleitperson muss mit den in dieser Gebrauchsanweisung angeführten Hinweisen und Anleitungen vertraut gemacht werden.  
Der Wagen eignet sich für Kinder an bis zum Gewicht von 30 kg. 
Betätigen Sie beim Abstellen des Wagens immer die Feststellbremse, auch beim kurzen Stillstand. 
Überladen Sie den Sportwagenaufsatz sowie die Tasche oder den Korb nicht. Dies könnte die Stabilität und Kippsicherheit des Wagens beeinträchtigen.  
Bitte den Haltebügel sowie das Gurt-System immer zum Einsatz bringen.  
Beim Fahren des Kinderwagens bitte immer aufmerksam sein um mögliche Unfälle zu vermeiden. 
Beim Betätigen des Kinderwagens bitte auf Ihre Sicherheit sowie auf die von Ihrem Kind zu achten, so dass Sie oder Ihr Kind nicht verletzt werden 
können.  
Beim Fahren auf den Straßen bitte die Verkehrsvorschriften beachten.  
Die Begleitperson muss sich Feuerrisikos bewusst sein. Erkunden Sie sich in Gebäuden über die Notausgänge und achten Sie auf dortige Verhaltensregel 
im Brandfall.  
Wenn möglich überwinden Sie die Hindernisse immer mit Hilfe von einer Rampe oder benutzen Sie einen Fahrstuhl.  
Der Wagen darf nur von zwei Personen getragen werden.  
Der Kinderwagen ist für Fahrt duch Treppe nicht geeignet. 
Den Wagen oder nicht transportieren, falls Sie und Ihr Gehilfe sich nicht sicher sind, dass Sie diese ohne Gefahr tragen können.  
Probieren Sie das Überwinden eines Bordsteines zuerst ohne Ihr Kind aus. Heben Sie den Wagen nicht hoch, wenn Ihr Kind in dem Wagen sitzt oder liegt.  
Den Wagen nicht zu anderen Zwecken als vorgesehen verwenden.  
Benutzen Sie den Wagen nur für EIN Kind gleichzeitig. 
Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Patron-Zubehör und –Ersatzteile.  
Beim häufigen Zusammenlegen und Aufklappen des Wagens beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung besonders sorgfältig. Sie vermeiden dadurch die 
Instabilität. Sollten Sie den Anweisungen bezüglich der Zusammenlegen und Aufklappen des Wagens  in dieser Anleitung nicht folgen, kann dies das 
Verbiegen des Gestells verursachen.  
Beim Feststellen eines sichtbaren Mangels, der die sichere Nutzung des Produktes hindert (z.B. Gestellschaden, Risse, abgefallenen Teile, Schrauben 
usw.), benutzen Sie das Produkt auf keinen Fall mehr und setzen Sie sich unverzüglich  in Verbindung mit dem Fachhandel.  
Die Firma PATRON kann keine Verantwortung für die Benutzung von Zubehör- sowie Ersatzteilen von anderen Herstellern (also von nicht originellen 
Patron-Teilen) übernehmen.  
Die Firma PATRON haftet nicht für jegliche Verluste oder Schäden, die durch eine inkorrekte Handhabung mit dem Wagen verursacht worden sind. 

DE 

Gebrauchsansweisung 
 
Aufsetzen und Abnehmen des Sportsitzes 
Aufsetzen: Setzen Sie beide Befestigungssysteme  (Adapter-
Kunststofföffnungen) des Sportsitzes auf die Adapter „clip-A-go“ des 
Befestigungsmechanismus des Gestells von oben auf und üben Sie etwas 
Druck. Sie hören deutliches Einrasten. Stellen Sie durch kurzes Ziehen nach 
oben fest, ob die Adapter ordnungsgemäß befestigt sind.  
Abnehmen: Drücken Sie beide Knöpfe auf den äußeren Seiten der beiden 
Adapter gleichzeitig und durch Ziehen nach oben nehmen Sie den Sportwa-
gensitz ab. 
HINWEIS!! Beim Tragen des Sportwagenaufsatzes bitte besonders 
sorgfältig vorgehen! 
Abduktionskeil 
Setzen Sie das Kind in den Reha-Wagen, um die richtige Position für den 
Keil anzupassen. Bevor Sie mit dem Befestigen beginnen, nehmen Sie das 
Kind wieder aus dem Reha-Wagen heraus. Suchen Sie das passende Befes-
tigungsloch auf der Sitzfläche. Setzen Sie den Abduktionskeil auf den Sitz 
ein (die schmalere Seite muss zur Rückenlehne gerichtet werden) und 
sichern Sie ihn mit der Mutter. 
Entfernen Sie den Fünfpunktgurt 
Öffnen Sie den Fünf-Punkt-Gürtelclip. 
Lösen Sie den Klettverschluss an der Rückseite der Rückenlehne unter dem 
Sitzkissen. Ziehen Sie nun den Gurt von der Rückseite der Rückenlehne aus 
der Abdeckung. Zum Schluss den Gurt in den Sitz schieben und nacheinan-

der abdecken. 
Installieren Sie ein 5-Punkte-Paket 
Ziehen Sie den mittleren Gurt mit Sitz, Abdeckung, Sitz einzeln heraus. 
Drücken Sie den 5-Punkt-Gürtelclip. Stecken Sie nun den Kofferraum in 
das Loch im Sitzkissen. Stellen Sie sicher, dass es nicht verdreht ist. Nimm 
den Schultergurt über Schulter und Sitzpolster. Lösen Sie den Klettver-
schluss an der Rückenlehne und Rückenlehne des Sitzes. Schließen Sie das 
Klettband auf der Abdeckung. 
Befestigen Sie die Schultergurte unter dem Klettverschlussdeckel an der 
Rückseite der Rückenlehne. 
 
Kopfstütze einteilig 
Setzen Sie das Kind in den Reha-Wagen, um die richtige Höhe der Kopf-
stütze festzustellen. Nehmen Sie nun das Kind heraus und fixieren Sie die 
Kopfstütze an die hintere Seite der Rückenlehne. Nutzen Sie dazu die Gurte 
mit Ovalschnallen und Klettverschlüssen. 
Aufklappen des Gestells 
Stellen Sie das zusammengelegte Gestell auf den Boden. Nehmen Sie die 
Schutzverschlussabdeckung an den beiden Enden des Schiebebügels ab. 
Stellen Sie sich zwischen die Hinterräder des Kinderwagens (auf der Seite 
des Schiebebügels). Setzen Sie die Räder auf und treten Sie auf die Bremse. 
Nun halten Sie mit Ihrem Fuß leicht die hintere Radachse, betätigen Sie den 
Schiebebügel und ziehen Sie diesen nach oben in Ihre Richtung bis die 
Sicherungen hörbar einrasten. Durch das Ziehen an dem Schiebebügel 
stellen Sie sicher, dass das Fahrgestell richtig aufgeklappt (verankert) ist.  
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BESCHREIBUNG 

Das Fahrgestell lässt sich nicht mehr zusammenlegen!  
Zusammenlegen des Gestells 
Bremsen Sie den Kinderwagen fest. Halten Sie Ihren Fuß leicht auf der 
hinteren Fußbremse, ziehen Sie den linken und rechten Entriegelungsme-
chanismus am Schiebebügel hoch, drehen Sie den rechten nach innen – 
siehe Pfeil. Nun legen Sie den Wagen zusammen, indem Sie den Schiebe-
bügel leicht zum Boden drücken. Sichern Sie das Gestell mit dem Transpor-
triemen. Falls nötig, können Sie die Bremse wieder lösen. Lehnen Sie nie 
den zusammengelegten Kinderwagen an den Faltmechanismus des Kinder-
wagens. Dieser könnte dadurch beschädigt werden. 
Räder 
Aufsetzen: Drücken Sie die mittige Schnellentriegelung der Radnabe, setzen 
Sie das Rad auf den Achsbolzen, nun lösen Sie die mittige Schnellentriege-
lung. Stellen Sie durch kurzes Ziehen am Rad fest, ob es ordnungsgemäß 
befestigt ist.  
Abnehmen: Drücken Sie die mittige Schnellentriegelung der Radnabe. Nun  
nehmen Sie das Rad von dem Achsbolzen ab.  
Arretierung der Vorderräder  
Bewegen Sie den Lenkstopp in die mittige Position, beim Drehen der Gabel 
wird das Rad automatisch arretiert. Um die Arretierung zu lösen, heben Sie 
den Lenkstopp an und bewegen Sie diesen an die Seite.   
Feststellbremse 
Um den Kinderwagen bremsen, treten Sie den Bremse-Kunststofftritt. Die 
Bremsen bedürfen einer regelmäßigen Überprüfung und Pflege. Der 
Mechanismus muss sauber gemacht und mit Silikon-Schmiermittel einge-
schmiert werden. Der Reiter muss sich immer frei bewegen.  
Rückenlehnenverstellung 
Die Rückenlehne lässt sich in 4 Positionen einstellen. Falls Sie die Rücken-
lehne in die Liegeposition bringen wollen, entriegeln Sie den Mechanismus 
zum Verstellen der Rückenlehne in Richtung nach oben, stellen Sie die 
gewünschte Position ein und lösen Sie den Mechanismus. Durch Drücken 
an die Rückenlehne nach unten stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne 
richtig verankert ist (lässt sich nicht mehr verstellen). Möchten Sie die 
Rückenlehne in die Sitzposition bringen, wird diese beim Hochheben der 
Rückenlehne automatisch eingestellt.  
Bedienung des Wagens 
Einsteigen: 
Stellen Sie die Feststellbremse fest. Um das Einsteigen zu erleichtern, ist es 
ratsam, eine vertrauenswürdige Person zu bitten, den Wagen zu halten. Nun 
setzen Sie Ihr Kind in den Sportwagenaufsatz, schließen Sie alle vorhande-
nen Fixierungen, bringen Sie den Haltebügel an und verstellen Sie die 
Fußstütze in die gewünschte Position.  Bitte achten Sie darauf, dass Ihr 
Kind immer komfortable sitzt/liegt.  
Aussteigen: 
Stellen Sie die Feststellbremse fest. Um das Aussteigen zu erleichtern, ist es 
ratsam, eine vertrauenswürdige Person zu bitten, den Wagen zu halten. Nun 
öffnen Sie alle vorhandenen Fixierungen und nehmen Sie den Haltebügel 
ab. Jetzt nehmen Sie Ihr Kind aus dem Sportwagensitz vorsichtig raus. 
Bordsteine und einzelne Stufen bewältigen:  
Nach unten – Halten Sie den Schiebebügel fest. Fahren Sie mit dem Vor-
derrad an den Bordstein heran, durch Drücken des Schiebebügels heben Sie 
das Vorderrad etwas an, anschließend fahren Sie mit den Hinterrädern 
langsam an den Bordstein vor und lassen den Wagen vorsichtig die Bor-
steinkante herunter.  
Nach oben – Halten Sie den Schiebebügel fest, so dass die Stabilität ge-
währleistet ist. Fahren Sie mit dem Vorderrad an den Bordstein heran, 
durch Drücken des Schiebebügels heben Sie das Vorderrad  an und bewälti-
gen sie die Bordsteinkante. Dann fahren Sie mit den Hinterrädern an den 
Bordstein und ziehen mit dem Schiebebügel den Wagen die Bordsteinkante 
hoch. Bitte mit dem Vorderrad auf keinen Fall an den Bordstein stoßen! 
Tragen des Wagens 
Überwinden Sie die Hindernisse - wenn möglich - mit Hilfe von einer 
Rampe oder benutzen Sie einen Fahrstuhl. Der Wagen darf nur von zwei 
Personen getragen werden. Bitte den Wagen nicht tragen, falls Sie und Ihr 
Gehilfe sich nicht sicher sind, dass Sie diesen ohne Gefahr tragen können. 
Beim Tragen darf das Kind seine Hände nicht außerhalb des Wagens haben.  
HINWEIS!! Tragen Sie den Wagen nie mit Hilfen von dem Haltebügel, 
der Fußstütze, des Sportwagenaufsatzes, der Tragewanne oder dem Ver-
deck! 
Höheneinstellung der Fußstütze: 
Halten Sie die Fußstütze fest und lösen Sie die Bolzen der Fußstützenhö-
heneinstellung. Bringen Sie die Fußstütze in die gewünschte Position und 
ziehen Sie die Bolzen wieder fest. 
Fußstützenwinkeleinstellung: 
Drücken Sie beide Druckknöpfe an den Scharnieren der Fußstütze gleich-

zeitig rein und stellen Sie den Winkel der Fußstütze ein (obr.1). Lassen Sie 
die Druckknöpfe los und bewegen Sie die Fußstütze noch soweit, bis Sie 
einrastet. 
Bedienung der Feststellbremse: 
Um den Buggy zu bremsen, treten Sie die Bremsstange ganz durch. Um die 
Feststellbremse zu lösen, ziehen Sie die Bremsstange nach oben. (Abb.2) 
Sicherheitsbügel: 
Um den Sicherheitsbügel anzubauen, stecken Sie die beiden Enden in die 
jeweilige Röhre an den Seitenpelotten. Der Federstift muss gedrückt sein. 
Um den Sicherheitsbügel abzunehmen, drücken Sie den Federstift und 
ziehen Sie den Sicherheitsbügel heraus. 
Stufen herunter: 
Halten Sie den Schiebebügel fest, positionieren Sie den Rehawagen recht-
winklig mit dem Vorderrad an der obersten Stufe. Ihr Gehilfe ergreift das 
Fahrgestell über dem Vorderrad. Nun heben Sie den Wagen gemeinsam  an, 
tragen Sie diesen vorsichtig herunter und stellen Sie ihn auf alle Räder.  
Stufen herauf:  
Halten Sie den Schiebebügel fest. Positionieren Sie den Wagen rechtwink-
lig mit den Hinterrädern zu der untersten Stufe. Ihr Gehilfe ergreift das 
Fahrgestell über dem Vorderrad. Nun heben Sie den Wagen gemeinsam an, 
tragen Sie diesen vorsichtig herauf, Sie gehen als erster, Ihr Gehilfe als 
zweiter. Nun stellen Sie den Wagen auf alle Räder  - erst mit einem siche-
ren Abstand von den Stufen.   

PFLEGEHINWEISE 
Ihr Wagen wird Ihnen beim Einhalten der unten angegebenen Anweisungen 
lange Zeit problemlos dienen, ohne dass Sie ihn in einer Fachwerkstatt 
reparieren lassen müssen. 
Dreh- sowie Schiebeteile der Tragewanne bitte regelmäßig mit Spray-
Schmiermittel (z.B. WD 40), minimal jedoch jede sechs Monate schmieren. 
Benutzen Sie nie Öl oder Fettschmiermittel. Beachten Sie, dass Sie nicht zu 
viel Schmiermittel in Anwendung bringen, dies würde eine Schmutzeintra-
gung zwischen Drehteile verursachen. Überflüssiges Schmiermittel wischen 
Sie bitte ab.  
Kontrollieren Sie regelmäßig den Reifendruck (max. 1,7 bar). 
Das Zusammenlegen und Aufklappen des Gestells sollte immer leichtgän-
gig sein. Sollte dies nicht der Fall sein, reinigen Sie bitte den Mechanismus 
und lesen Sie nochmals die entsprechenden Absätze in der Gebrauchsan-
weisung sorgfältig durch. 
Das Gestell sowie die Kunststoffteile und Räder lassen sich mit Warmwas-
ser und einem milden Reinigungsmittel abwaschen.  
Der Bezug sowie alle Stoffteile bitte in der Hand bei maximall 30 oC 
waschen. Bitte nicht schleudern lassen und den Wäschetrockner benutzen. 
Das Trocken kann längere Zeit in Anspruch nehmen. Der Bezug besteht 
100 % Polyester mit wasserabweisender Oberfläche-Bearbeitung.  
Die Tragewanne nie mit Poliermittel, Ammoniak-, Chlorid- oder alkohol-
haltigen Reinigungsmitteln reinigen.  
Wenn es regnet, ist das Benutzen unseres Regenschutzes sehr empfehlens-
wert (ist nicht in der Grundausstattung). 
Ist Ihr Wagen feucht geworden, wischen Sie diesen mit einem weichen 
Stofflappen ab und lassen Sie ihn komplett aufgebaut an einem warmen und 
trockenen Ort trocken.  
Lagern Sie den Wagen an einem warmen und trockenen Ort.  
Das Zubehör sowie die Bezugsteile des Wagens bitte ordentlich zusammen-
legen und lagern.  Die transparenten Kunststoffteile dürfen nicht gefaltet 
werden. Bei Temperaturen unter 5oC könnten diese beschädigt werden.  
Den Wagen bitte nicht direkter Sonnenstrahlung langfristig aussetzen. 
Die maximalle Umwucht der Räder darf +/- 2  mm horizontal und vertikal 
betragen. 
Wir empfehlen, dass nach 24 Monaten eine Service-Abteilung besuchen. 
Überprüfen Sie regelmäßig die Griffe des Kinderwagens, die Gelenken und  

die Versicherung des Schiebegriffes, um sie in gutem und funktionalem 

Zustand zu halten 

Jegliche Reparaturarbeiten dürfen nur von den Patron-Mitarbeitern oder 

von den durch die Firma Patron beauftragten Personen vorgenommen 

werden.  

Überprüfen Sie und ziehen Sie die Verschraubungen regelmäßig nach. 

Wenn die Steuerleitungen (Bremsen, Teleskope, Tilt) verwendet sind, 

überprüfen Sie die regelmäßig und wenn erforderlich stellen Sie die ein und 

schmieren Sie die. 

Es dürfen nur die Original-Ersatzteile von der Firma Patron benutzt werden. 

Änderungen auf allen Produkten von der Firma Patron sind vorbehalten.  

1. Schiebebügel 
2. Schiebebügelgelenk 
3. Transportriemen-Transportsicherung 
4. Entriegelungsmechanismus für das Zusammenlegen des Kinder-

wagens 
5. Zusammenlegenverschluss 
6. Hinterräder 
7. Schnellentriegelung der Radnabe 
8. Bremsen 
9. clip-A-go Befestigungsmechanismus 
10. Bremse-Kunststofftritt 

11. Vorderrad 
12. Textilkorb 
13. Sperren 
14. Höhenverstellung der Fußbank 
15. Kniewinkelverstellung 
16. Sicherheitsbügel 
17. Kopfstützen  
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Návod k obsluze - datum poslední revize: 18.12.2017 
 

 
Vážení zákazníci, 
děkujeme za vaši přízeň a zakoupení zdravotního kočárku DIXIE. 
Součástí podvozku: hliníkový rám, kola, výškově nastavitelné vodítko, úchyty „clip-A-go“ k upevnění sedačky nebo adaptéru autosedačky. Pokud si 
nebudete jisti v zacházení s výrobkem, obraťte se s důvěrou na prodejce.   
 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 DŮLEŽITÉ - Uschovejte tento návod pro pozdější použití. Před použitím si pozorně 

pročtěte návod k použití. Bezpečnost dítěte může být ohrožena, pokud nebudete po-
stupovat podle návodu. 

 VAROVÁNÍ! Tento výrobek není vhodný pro běhání a jízdu na bruslích 
 UPOZORNĚNÍ! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. 
 UPOZORNĚNÍ! Před použitím si ověřte, zda jsou všechny zajišťovací prvky zakles-

nuty. 
 UPOZORNĚNÍ! Sedačka není vhodná pro dítě mladší 6 měsíců 
 UPOZORNĚNÍ! Vždy používejte postroj. 
 UPOZORNĚNÍ! Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení sedačky 

správně zaklesnuta.  
 UPOZORNĚNÍ! Jakékoli břemeno připevněné k rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku 
 UPOZORNĚNÍ!  Nepoužívejte, jestliže je některá část zlomená, zkroucená nebo chy-

bí 
 
 Doprovodná osoba musí být obeznámena s instrukcemi uvedenými v návodu 
 Kočárek je určen pro dítě do 30kg. 
 Kočárek musí být zabrzděn vždy, když není v pohybu 
 Nepřetěžujte kočárek, při přetížení sedačky, tašky, nebo koše by mohlo dojít k narušení stability kočárku 
 Vždy použijte hrazdičku a 5bodový pás 
 Jízdě s kočárkem vždy věnujte dostatečnou pozornost, abyste se vyhnuli nehodám, které by se mohly při případné nepozornosti přihodit 
 Při manipulaci s kočárkem dávejte pozor, abyste nezranili sebe nebo dítě 
 Při jízdě s kočárkem po ulici dbejte pravidel bezpečnosti silničního provozu 
 Doprovodná osoba si musí být vědoma nebezpečí požáru; v budovách se informujte o umístění nouzového východu a o evakuačním plánu budovy 
 Pro překonání překážek použijte nájezdovou rampu nebo výtah, když je to možné 
 Kočárek musí přenášet vždy nejméně dvě osoby 
 Kočárek není určen k jízdě na schodišti. 
 Kočárek nikdy nepřenášejte, pokud si vy a váš pomocník nejste jisti, že je i s dítětem bezpečně přenesete 
 Překonávání obrubníku nejdříve vyzkoušejte s prázdným kočárkem 
 Neužívejte kočárek k jiným účelům, než ke kterým je určen 
 Neužívejte kočárek pro větší počet dětí, než pro jaký byl zkonstruován 
 Nepoužívejte žádné příslušenství, které není dodáváno či schváleno výrobcem 
 Při častém skládání a rozkládání kočárku je třeba zvlášť pečlivě dodržovat návod k použití, předejdete tím nestabilitě stopy kočárku. Při nedodržování 

návodu na skládání kočárku může dojít k zakřivení konstrukce 
 V případě zjevné závady bránící bezpečnému používání výrobku (např. poškození podvozku, odpadlá část či jiné opticky viditelné vady, praskliny 

apod.) je třeba neprodleně přestat užívat výrobek a kontaktovat prodejce. 
 Firma PATRON nenese zodpovědnost za škody způsobené používáním jiných doplňků než dodávaných touto firmou 
 Firma PATRON nenese zodpovědnost za škody a nehody způsobené nesprávnou manipulací s kočárkem 

CZ 

NÁVOD K POUŽITÍ 
Nasazení a odejmutí sedačky na podvozek 
Nasazení: Sedačku nasaďte na úchyty „clip-A-go“ zeshora, tlakem na 
adaptéry na každé straně zajistěte. Správné zajištění signalizuje slyšitelné 
zacvaknutí. Tahem za sedačku směrem nahoru se ujistěte, že je správně 
zajištěna (nelze ji vysunout). 
Odejmutí: Stiskněte současně obě tlačítka na vnější straně adaptéru sedačky, 
tahem vzhůru odejměte sedačku z podvozku. 
UPOZORNĚNÍ !!  Při přenášení sedačky dbejte zvýšené opatrnosti! 
Abdukční klín 
Posaďte dítě do kočárku a zjistěte, kde by měl být klín umístěn. Vyndejte 
dítě z kočárku. Na spodní straně sedáku najděte úchytný otvor vhodný pro 
upevnění klínu. Nasaďte šroub klínu do otvoru a maticí ho zajistěte na 
spodní straně sedáku. 
Opěrka hlavy jednodílná 
Posaďte dítě do kočárku a zjistěte v jaké výši by měla být opěrka hlavy 
upevněna. Vyndejte dítě z kočárku. Opěrku hlavy přiložte v určené výšce na 
suché zipy. 

5ti-bodový pás 

Odejmutí: Rozepněte spony 5ti-bodového pásu (obr.1).Na zadní straně 
zádové opěry pod potahem sedačky uvolněte pásek ramenních popruhů na 
suchý zip. Vytáhněte pásek z průvleku zádové opěry,  potahu. Nakonec 
protáhněte sponu mezinožního pásu postupně  průvlekem sedáku a potahu. 

Nasazení: Protáhněte sponu mezinožního pásu postupně průvlekem potahu 
a sedáku. Zacvakněte spony 5ti-bodového pásu. Zkontrolujte, zda není 
překroucený. Vezměte pásek ramenních popruhů, protáhněte potahem. 
Pásek ramenních popruhů protáhněte postupně průvlekem potahu a zádové 
opěry sedačky. Na zadní straně zádové opěry pod potahem spojte pásky 
ramenních popruhů suchých zipem. 
 
Rozložení podvozku  

Položte složený podvozek na zem a nasaďte všechna kola. Sejměte kryty 

výsuvných závěrů na koncích trubek vodítka. Postavte se mezi kola kočárku 

na straně vodítka. Sešlápnutím pedálu brzd podvozek zabrzděte, lehce 

přidržte nohou na ose kol, uchopte vodítko a táhněte vzhůru k sobě, až 

uslyšíte zacvaknutí pojistek. Ujistěte se, že je podvozek zajištěný, lehkým 

tahem směrem dolů. (Podvozek už nejde složit). 

Skládání podvozku  

Sešlápnutím pedálu brzdy do druhé mezní polohy podvozek zabrzděte. S 

nohou na pedálu brzdy uchopte levý a pravý otočný ovladač skládání na 

trubce vodítka a otočte směrem dovnitř. Tlakem předloktí na vodítko 

podvozek složte do mezní polohy (až ucítíte lehký odpor konstrukce 

podvozku). Zajistěte transportním pojistným páskem. V případě potřeby lze 

složený podvozek rukou odbrzdit. Neopírejte složený kočárek o výsuvné 

závěry trubek vodítka, mohlo by dojít k poruše funkce skládání. 

Kola 
Nasazení: zmáčkněte tlačítko rychloupínacího náboje kola, nasaďte kolo na 


