Konserwacja:
• Bardzo ważne są prawidłowe użytkowanie i
konserwacja wózka
• Przy składaniu wózka nie używać zbyt dużo siły.
W przypadku problemów ze złożeniem, rozłożyć
wózek i powtórzyć czynność składania.
• Zawsze ostrożnie podnosić i opuszczać koła
przejeżdżając przez krawężnik.
• Zawsze składać wózek wchodząc i schodząc po
schodach. Nigdy nie uderzać wózkiem o
powyżej wymienione przeszkody.
• W niektórych warunkach klimatycznych wilgoć i
pleśń mogą wpłynąć na jakość tkaniny i folii
przeciwdeszczowej. Aby tego uniknąć, nie
składać wózka jeżeli jest mokry. Zostawić wózek
rozłożony w miejscu o dobrej wentylacji do
chwili jego wysuszenia.
• Wózek przechowywać w suchym miejscu.
• Przechowując wózek w samochodzie, nie kłaść
na nim innych przedmiotów.
• Maksymalne obciążenie torby na zakupy to 2 kg.
(Jeżeli jest na wyposażeniu)

Cleaning:

SAFETY WARNINGS
• WARNING Never leave your child unattended.
• WARNING To avoid injury ensure your child is
kept away when unfolding and folding this
product.
• WARNING Do not let your child play with this
product.
• WARNING Always use the restraint system.
• WARNING This product is not suitable for
running or skating.
•WARNING Your child’s safety is your
responsibility.
• WARNING Any load attached to the handle
affects the stability of the pram / pushchair.

• Not intended for children weighing more than 15kgs. This

stroller is designed for two children only. Total combined
weight of 30kg maximum.

• The brake must always be engaged when placing and
removing children from the stroller.

• Fabric covers and trims may be spot washed using mild • Any load attached to the handle and/or on the backrest
detergent and warm water. Leave to dry in a
ventilated area away from direct sunlight.

• Avoid leaving your buggy in direct sunlight for

prolonged periods of time as this may cause fabrics
to fade.

and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of
the stroller.

• Lift a child in and out of the stroller. Do not allow a child to
stand on the footrest or seat.

• Do not use accessories that have not been approved by

• Do not dry clean, machine wash or tumble dry.
the manufacturer.
• Metal parts may be cleaned with a damp cloth. Always • Never use the buggy to carry a child up and down stairs or
wipe dry. Clean plastic parts with a mild soap and
water solution, wipe dry.

Maintenance:
• Maintain your stroller by lubricating all metal

moving
parts with a light machine oil e.g. WD-40. Do not use
heavy machine oil or grease as this can attract dirt or
grit.

• Check that nothing is loose or broken and that no sharp
edges have been exposed. Inspect all joints and the
harness, replace any damaged parts immediately.

escalators.

• For newborns, it is advisable to use the seat units in the fully
reclined position.

NOTE D rings have been provided for the attachment of a
separate safety harness approved to BS 6684 (if required).
The points for attachment are located on the waist straps of
the harness.

This product complies with BS EN 1888 : 2012

• Inspect any nuts and bolts regularly to ensure none
have worked loose. Tighten as necessary.

• Only use replacement parts and accessories that have
been approved by the manufacturer. Failure to do this
may invalidate your warranty.
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C Wykaz części
A Rama
B Oś tylna
C Koła przednie x 2
D Barierka x 2
E Pokrowiec na nogi x 2
C Koła tylne x 2
G Folia
przeciwdeszczowa
(niepokazana)

Montaż barierki
Fig. 1a

Regulacja podnóżka

Blokada rozkładania

Wcisnąć przyciski po obu stronach podnóżka, aby wyregulować go do
wybranej wysokości (6).

Fig. 1b

Montaż pokrowca na nogi
Włożyć koniec podnóżka w pokrowiec na nogi, owinąć górną część
pokrowca wokół barierki (7) i zapiąć zatrzaskami.

Instrukcja montażu

Fig. 6

Obsługa budki

Rozkładanie ramy

Pociągnąć budkę do przodu trzymając za jej przedni brzeg. Aby uzyskać
dodatkowy cień / ochronę przed warunkami pogodowymi, budkę można
rozłożyć jak wskazano na rys. (8).

Pociągnąć blokadę rozkładania na bok a rączkę w górę (1a) do chwili
jej zablokowania. (1b).

Montaż tylnej osi i kół oraz ich funkcje

Obsługa oparcia wózka

Fig. 2a

Ścisnąć klamry z tyłu oparcia i pociągnąć w dół. Po uzyskaniu pożądanego
nachylenia oparcia, zwolnić zacisk. Aby podnieść oparcie, przytrzymać oba
paski jedną ręką i przesunąć oparcie do góry drugą ręką (9).

Włożyć oś na tylne nóżki (2a) do chwili, gdy uchwyt sprężynowy
przejdzie przez otwory. Wcisnąć trzon tylnych kół w oś do chwili ich
zablokowania (2b). Delikatnie pociągnąć koło, aby upewnić się, że są
zablokowane. Aby zdemontować tylne koła, wcisnąć srebrny przycisk
i ściągnąć koła.

Obsługa hamulca

Fig. 7

Regulacja i zapinanie pasów bezpieczeństwa
Włożyć widełki klamry w sprzączkę do chwili ich zablokowania.
Wyregulować paski, aby odpowiednio przylegały do dziecka. Po
regulacji oparcia zawsze ponownie wyregulować pasy
bezpieczeństwa. Odpiąć pasy bezpieczeństwa wciskając przycisk w
sprzączce.

Fig. 2b

Stopą przesunąć pedał hamulca w prawo do chwili jego
zablokowania (3). Pociągnąć w górę, aby zwolnić hamulec.
OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem użytkowania upewnić się, że
wszystkie mechanizmy zabezpieczające są włączone.

Fig. 3

Montaż i funkcje kół przednich
Włożyć przednie koła na przednie nóżki ramy do chwili ich
zablokowania w miejscu. Delikatnie pociągnąć koła, aby upewnić się,
że są zablokowane. (4).
Pociągnąć blokadę kół obrotowych do góry, aby zablokować ich
obracanie się, lub przesunąć w dół aby aktywować funkcję obrotową
kół.
Aby ściągnąć koła przednie, wcisnąć przycisk i ściągnąć koło wraz z
trzonem, lub ściągnąć koło wciskając przycisk znajdujący się na
nóżce.

OSTRZEŻENIE! Zawsze używać paska krokowego w połączeniu z
paskiem biodrowym.
OSTRZEŻENIE! W przypadku dzieci w wieku 0-6 miesięcy, pasy
bezpieczeństwa przeciągnąć przez otwory blokujące tak, aby
uniknąć ryzyka uduszenia.

Składanie wózka
Fig. 4

B (Wciśnij)

Akcesoria

Fig. 8

Fig. 9

Upewnić się, że oparcie jest w pozycji siedzącej, budka jest złożona, a
hamulce zablokowane. Przesunąć główny przycisk blokady (A) na bok i
wcisnąć drugi przycisk blokady (B). Przytrzymać drugi przycisk blokady i
pociągnąć do przodu rączki wózka. Złożyć wózek do chwili zablokowania
blokady elementu rozkładania wózka.

Fig. 11
W wyposażeniu wózka znajduje się folia przeciwdeszczowa.
Założyć folię przeciwdeszczową na budkę wózka i przypiąć
rzepami. Jeżeli folia nie jest używana, złożyć ją i umieścić w
koszyku.

Fig. 5

Włożyć końcówki barierki w otwory w ramie do chwili ich zablokowania
się. Aby usunąć barierkę, wcisnąć przyciski po obu stronach i wyciągnąć
barierkę (5).
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Fig. 10
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