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PRZED UŻYCIEM PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
Ważne - Zatrzymaj te instrukcje do przyszłego zastosowania.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Do czyszczenia metalowych części używać suchej lub zmoczonej ściereczki. Po wyczyszczeniu części należy dokładnie je osuszyć by
zapobiec korozji.
2. Tapicerkę z tkaniny należy czyścić gąbką, używając ciepłej wody z dodatkiem łagodnego środka piorącego. Nie wolno długotrwale
namaczać tapicerki. Nie wolno prać tapicerki w pralce, gdyż może to spowodować uszkodzenie wypełniaczy i usztywniaczy. Po
wysuszeniu należy dokładnie wysuszyć tapicerkę, nie wystawiając jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Skóra ekologiczna - Powierzchnię elementów ze skóry ekologicznej należy najpierw oczyścić miękką ściereczką namoczoną w roztworze
wody z mydłem, a następnie wytrzeć ją do sucha. Dopuszcza się korzystanie ze specjalnych środków pielęgnacyjnych, przeznaczonych
do skór ekologicznych, nie można natomiast używać środków chemicznych i detergentów zawierających alkohol, naftę, amoniak lub inne
składniki żrące. Przestrzegamy przed stosowaniem różnego rodzaju rozpuszczalników, wybielaczy, zmywaczy i tym podobnych substancji,
a także przed używaniem preparatów woskujących. Mogą one doprowadzić do powstania niemożliwych do usunięcia przebarwień lub
przetarć. Najczęściej po takich zabiegach ekoskóra robi się sztywna i twarda, co prowadzi do pęknięć na powierzchni materiału.
3. Do czyszczenia tapicerki można używać środków do czyszczenia mebli tapicerowanych.
4. Nie wolno używać wybielacza, można stosować jedynie łagodne środki piorące.
5. Jeśli wózek uległ zmoczeniu podczas spaceru, należy go dokładnie oczyścić z piasku i brudu, wytrzeć do sucha i pozostawić do
całkowitego wyschnięcia w stanie rozłożonym.
6. Przechowuj wózek we właściwy sposób, aby zapobiec zniszczeniu na skutek upadku.
7. Nie kładź żadnych przedmiotów na złożonym wózku, może to spowodować uszkodzenie wózka.
8. Używaj smaru do nakładek i osi kół.
9. Części złamane należy wymienić. Nie wolno używać wózka, gdy jakikolwiek jego element jest uszkodzony. Może to spowodować
zwiększenie uszkodzenia lub spowodować nowe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w taki
właśnie sposób.
10. Nie wolno wystawiać wózka na długotrwałe działanie promieni słonecznych, gdyż tapicerka i części plastikowe mogą ulec odbarwieniu
i uszkodzeniu.
11. Regularnie sprawdzaj regulację pasów bezpieczeństwa oraz innych elementów wymagających regulacji.
12. Należy regularnie czyścić hamulec, koła i elementy zawieszenia z piasku, brudu, soli i innych zanieczyszczeń. Nie wolno używać
smaru w miejscach, do ktorych może dostać się piasek.
13. Elementy ruchome należy okresowo konserwować używając środków typu WD-40.
WAŻNE INFORMACJI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.
Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli zalecenia poniższej instrukcji nie będą stosowane.

OSTRZEŻENIE Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
OSTRZEŻENIE Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
OSTRZEŻENIE Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
OSTRZEŻENIE Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem.
OSTRZEŻENIE Używaj uprzęży, gdy Twoje dziecko zacznie samodzielnie siadać.
OSTRZEŻENIE To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.
OSTRZEŻENIE Zawsze używaj systemu zapięć.
OSTRZEŻENIE Sprawdź czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed
użyciem.
OSTRZEŻENIE Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani do jazdy na rolkach.
OSTRZEŻENIE Nie stosować materacyka grubszego niż 10 mm..
OSTRZEŻENIE Nie stosować dodatkowego materacyka.
OSTRZEŻENIE Każde obciążenie zawieszone na prowadnicy wózka narusza jego stateczność.
OSTRZEŻENIE Wózek może być używany przez JEDNO dziecko na raz.
OSTRZEŻENIE Maksymalne dopuszczalne ciśnienie powietrza w oponach wynosi 0,5 bar, niezależnie od oznaczenia na oponach.
Wyższe ciśnienie może spowodować uszkodzenie felgi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w ten sposób.
OSTRZEŻENIE Nie należy stosować dodatkowego wyposażenia nie wymienionego przez producenta. Producent nie odpowiada za skutki
używania przedmiotów nie stanowiących podstawowego wyposażenia wózka lub nie przeznaczonych do użytku z danym modelem.
OSTRZEŻENIE Nie próbuj podnosić wózka za barierkę, gdyż może się ona wypiąć.
OSTRZEŻENIE Nie pozwalaj dziecku stać na siedzeniu lub na podnóżku.
OSTRZEŻENIE Nie używaj wózka na schodach lub schodach ruchomych.
OSTRZEŻENIE Nie używaj wózka w pobliżu otwartego ognia, grilla lub odkrytego płomienia.
OSTRZEŻENIE Hamulec powinien być włączony podczas umieszczania i wyjmowania dziecka.
OSTRZEŻENIE Zawsze używać pasa krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.
OSTRZEŻENIA I UWAGI
1. Wózek spacerowy jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6 miesiąca do maksymalnie 15 kg.
2. Jakiekolwiek obciążenie dołączone do uchwytu i/lub tylnej strony oparcia i/lub do boków wózka będzie wpływać na stateczność
wózka.
3. Upewnij się, że dziecko nie bawi się w pobliżu wózka i że nie wiesza się na nim.
4. Gdy stawiasz wózek na podjeździe, nie zostawiaj go bez dozoru, nawet jeśli wciśniesz hamulec.
5. Zawsze używaj hamulca podczas postoju.
6. Upewnij się, że pasy bezpieczeństwa są właściwie zapięte i chronią Twoje dziecko.
7. Okresowo smaruj koła i części metalowe.
8. Pilnuj aby dziecko nie przebywało w pobliżu niezamontowanych części aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
9. Nie pozwól, aby wózek znalazł się poza Twoją kontrolą.
10. Zanim umieścisz dziecko w wózku upewnij się, że jest prawidłowo rozłożony, a wszystkie elementy są właściwie zamocowane.
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Upewnij się, że potrafisz właściwie użytkować wózek.
Kiedy używasz wózka na ulicy, musisz umieścić go na chodniku podczas składania.
Nie wolno używać instrukcji obsługi innych niż załączona do tego wózka.
Ładowność koszyka: 2 kg.
Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta.
Maksymalne obciążenie torby: 0,5 kg
Wózek należy pchać obiema rękami.
UWAGA: Niewielki luz kół przednich po zablokowaniu ich do jazdy na wprost jest dopuszczalny, ze względu na ich funkcję
obrotową.
19. UWAGA: Niewielkie drgania kół przednich podczas prowadzenia wózka są normalne - są to koła samonastawne i przy zetknięciu
się z nierównością drgają szukając właściwej drogi.
20. UWAGA: w przypadku zakupu wózka z konstrukcją posiadającą elementy obciągane skórą ekologiczną należy zachować
szczególną ostrożność podczas używania, składania i rozkładania wózka. Producent nie odpowiada za uszkodzenia skóry
spowodowane jej przecięciem, rozdarciem, przetarciem i innymi uszkodzeniami. Po każdym spacerze należy delikatnie oczyścić
zabrudzone elementy konstrukcji, również te pokryte skórą ekologiczną (patrz: Konserwacja i pielęgnacja).
21. Reklamacji nie podlegają drobne różnice w kolorystyce tkanin w odniesieniu do kolorów wycinków i próbek oraz materiałów
reklamowych, co zależne jest od dostawy danej partii materiału.
22. Należy unikać kontaktu ze słoną wodą (morska bryza, woda morska, sól drogowa) aby uniknąć korozji.
23. Podwozie zgodne jest z gondolą i/lub siedziskiem i/lub fotelikiem samochodowym.
24. Gondola: Niniejszy wyrób jest odpowiedni dla dziecka, które nie może siedzieć samodzielnie, przewracać się i poruszać się na
swoich rękach i kolanach. Maksymalna masa dziecka: 9 kg.
25. W przypadku fotelików samochodowych użytkowanych łącznie z podwoziem, niniejszy wózek nie zastępuje kołyski ani łóżka.
Gdyby dziecko potrzebowało snu, zaleca się, aby zostało umieszczone w odpowiedniej gondoli, kołysce lub łóżku.
26. Nie przenosić gondoli z dzieckiem w środku.
- czterokołowy wózek uniwersalny
- blokada przednich kół
- regulacja wysokości rączki
- część spacerowa dla dzieci od 6 miesiąca do 3 lat
- gondola odpowiednia od pierwszych dni życia
Wyposażenie wózka:
konstrukcja, komplet kół, gondola z materacykiem i przykryciem na nóżki, spacerówka z budką, barierką
i przykryciem na nóżki, torba na drobiazgi, folia przeciwdeszczowa, moskitiera, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.
UWAGA: po zakupie wózka należy dokładnie sprawdzić czy wszystkie w/w elementy są w zestawie.
- waga kompletu: ~24 kg
- zgodny z europejską normą EN1888:2018
- ten produkt nie może być używany do joggingu!

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
I. Złożona konstrukcja
II. Rozłożona konstrukcja
III. Składanie konstrukcji
Przed złożeniem konstrukcji należy wypiąć gondolę / spacerówkę / fotelik. Następnie należy zablokować koła do jazdy na wprost.
Kciukiem wciśnij czerwony przycisk znajdujący się na cięgnie po prawej stronie (1), a palcami wskazującymi podciągnij oba cięgna (2) do
góry, pchając rączkę w dół. Konstrukcja się złoży.
IV. Regulacja wysokości rączki.
Rączkę można ustawić w dogodnej pozycji, odpowiedniej do wzrostu użytkownika. Wciśnij przyciski (1) umieszczone po wewnętrznej lub
zewnętrznej stronie rączki (w zależności od modelu) i ustaw rączkę w wybranej pozycji.
V. Montaż i demontaż kół przednich
Montaż: Unieś konstrukcję wózka i wsuń osie kół w piasty.
Demontaż: Unieś nieco konstrukcję, wciśnij przycisk na środku piasty (1) i wysuń koło.
VI. Blokada przednich kół
Koła przednie można zablokować do jazdy na wprost przekręcając pokrętło na piaście (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. Aby odblokować koło by swobodnie się obracało należy przekręcić pokrętło w przeciwną stronę.
VII. Montaż i demontaż kół tylnych
Montaż: unieś konstrukcję i wsuń oś w piastę (1) w konstrukcji wózka. Następnie wciśnij przycisk znajdujący się pośrodku koła (2) i nasuń
koło na oś.
Demontaż: Unieś konstrukcję, wciśnij przycisk znajdujący się pośrodku koła i wysuń koło.
VIII. Hamulec
Uwaga! Należy zawsze blokować hamulec podczas postoju!
Naciśnij stopą górną część pedału hamulca (1) by odblokować hamulec. Aby zablokować hamulec należy wcisnąć dolną część pedału
hamulca.
IX. Rozkładanie gondoli
Wyciągnij materacyk, następnie rozpieracze (1) i (2) przesuń po prowadnicach do miejsca zaczepienia. Upewnij się, że są zablokowane.
Niektóre modele nie posiadają rozpieraczy (misa w całości wykonana z plastiku).
X. Oparcie w gondoli
Ustaw oparcie gondoli (3) w wybranej pozycji, następnie włóż materacyk. Rozłóż budkę chwytając za pałąk i podnosząc do góry do
momentu zablokowania.

Regulacja oparcia w gondoli: Regulator oparcia znajduje się od spodu gondoli. WAŻNE: Najpierw wciśnij lekko pokrętło, następnie
przekręć je ustawiając oparcie w wybranej pozycji.
XI. Budka w gondoli i przykrycie na nóżki
Składanie budki: Aby złożyć budkę należy wcisnąć przyciski po obu stronach budki (1) i złożyć ją.
Przykrycie na nóżki: Nałóż przykrycie na nóżki i zapnij na napy (2) i (3).
XII. Montaż gondoli i spacerówki
Wsuń adaptery gondoli lub spacerówki w gniazda w stelażu i dociśnij do stelaża. Upewnij się, że gondola lub spacerówka jest poprawnie
zamocowana pociągając je do góry.
XIII - XIV. Demontaż gondoli i spacerówki
Aby wyjąć gondolę lub spacerówkę należy wcisnąć przyciski w gniazdach po obu stronach stelaża (1) i wyjąć gondolę lub spacerówkę.
XV. Montaż i demontaż adapterów do fotelika
Adapter umożliwia zamocowanie fotelika na konstrukcji wózka. W celu zamocowania należy wsunąć adaptery (1) w odpowiednie miejsca
po obu stronach fotelika.
Aby zdemontować adaptery należy:
Fotelik- model Carlo: pociągnąć za dźwignię (2) z obu stron fotelika.
Fotelik- model KITE: wcisnąć szare przyciski po obu stronach fo
XVI. Barierka w spacerówce
Wsuń końce barierki (1) w odpowiednie miejsca (2) po obu stronach wózka. Aby wyjąć barierkę należy wcisnąć przyciski po obu stronach
spacerówki (3) i wyciągnąć ją.
XVII. Regulacja podnóżka
Wciśnij przyciski po obu stronach podnóżka (1) i ustaw go w wybranej pozycji.
XVIII. Oparcie spacerówki
Oparcie spacerówki jest regulowane w 4 pozycjach. Aby rozłożyć oparcie należy podciągnąć dźwignię (1) znajdującą sie z tyłu oparcia
i ustawić je w wybranej pozycji.
XIX. Budka spacerówki
Aby zdemontować budkę należy odsunąć zamek łączący budkę z tapicerką, następnie wcisnąć przyciski (1) znajdujące się po obu
stronach budki i pociągnąć budkę do góry.
Aby zamocować budkę należy wsunąć jej zaczepy (2) w uchwyty po obu stronach wózka, następnie zasunąć zamek. Regulacja pozycji
budki następuje przez odchylenie jej do tyłu lub pochylenie do przodu.

