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WAŻNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE I 
ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ. 
Nieprzestrzeganie instrukcji może wpłynąć na bezpieczeństwo dziecka. 

Do wymiany lub naprawy używaj wyłącznie części zamiennych dostarczonych 

przez importera. 

Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją. 

Długotrwałe przebywanie na słońcu może powodować zmiany koloru produktu. 

Nie wystawiaj tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur. 

Ekstremalne nasłonecznienie może powodować zmiany koloru lub wygięte 

części. 

 OSTRZEŻENIE 
• Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. 
• Korzystanie z tego wózka jest zalecane dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.  
Maksymalna waga wynosi do 15 kg. 
• Nie przeciążaj kosza na zakupy więcej niż 4 kg. 
• Wszelkie rzeczy przymocowane do rączki i / lub po bokach wózka wpływają na  
stabilność wózka. Wózek może stać się niestabilny i przewrócić się, powodując 
obrażenia dziecka. 
• Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na łyżwach. 
• Produkt musi być zmontowany przez osobę dorosłą. 
• Zawsze używaj systemu bezpieczeństwa. 
• Aby uniknąć poważnych obrażeń w wyniku upadku lub zsunięcia, zawsze używaj 5-
punktowych pasów bezpieczeństwa. 
• Zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z pasem biodrowym. 

 
 

WARNING 
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Na ten produkt udzielamy 2 lata gwarancji, licząc od daty zakupu. W okresie 
gwarancyjnym usuwamy bezpłatnie wszelkie wady urządzenia wynikające z wad 
materiałowych lub produkcyjnych, poprzez naprawę lub wymianę kompletnego 
produktu. 
 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód spowodowanych niewłaściwym 
użytkowaniem, normalnym zużyciem lub użytkowaniem, a także wad, które mają 
nieistotny wpływ na wartość lub działanie produkt. 
Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objete gwarancją. 
 
Aby skorzystać z gwarancji, należy przekazać cały produkt z dowodem sprzedaży 
do sklepu, w którym produkt został zakupiony. 
Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu. 
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GWARANCJA 



 
 

Aby przedłużyć żywotność wózka utrzymuj go w czystości i nie wystawiaj go na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. 
Regularnie sprawdzaj koła pod kątem zużycia i upewnij się, że między osiami a kołami 
nie ma pyłu ani piasku. 
Zdejmowane pokrowce można czyścić ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym 
detergentem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od bezpośredniego 
światła słonecznego. 
Nie należy dopuszczać do kontaktu wózka ze słoną wodą, ponieważ powoduje to 
rdzewienie. 
 Pomocne rady 
Jeśli koła piszczą, użyj sprayu na bazie silikonu. 
 Nie należy czyścić chemicznie ani używać wybielacza. 

 Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce bębnowej ani nie suszyć w suszarce 

wirowej, chyba że na etykiecie na produkcie dozwolone są te metody. 

 Nieusuwalne pokrowce można czyścić wilgotną gąbką z mydłem lub łagodnym 

detergentem. Poczekaj, aż całkowicie wyschnie przed złożeniem lub 

przechowaniem. 

 W wilgotnych warunkach na częściach może pojawić się pleśń.  

Aby temu zapobiec, nie składaj ani nie przechowuj produktu, jeśli jest wilgotny lub 

mokry. Zawsze przechowuj produkt w dobrze wentylowanym miejscu. 

 Zawsze należy regularnie sprawdzać części pod kątem szczelności śrub, nakrętek i 

innych elementów złącznych, w razie potrzeby dokręcić.  

 Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę.

Ten wózek jest przeznaczony tylko dla jednego dziecka. 

 Zwracaj szczególną uwagę podczas manewrowania wózkiem w górę lub w dół, najlepiej 

robić to do tyłu. 

 Uważaj na ryzyko otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak pożary prętów 

elektrycznych, pożary gazu 

 Unikaj gorących płynów, kabli zasilających i innych możliwych zagrożeń, które mogą 

znajdować się w zasięgu dziecka. 

 Nie używaj tego wózka, jeśli jakieś części są zepsute, podarte lub brakuje. 

 Przed użyciem upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są włączone. 

 Przed dokonaniem regulacji wózka upewnij się, że ciało dziecka jest wolne od jakichkolwiek 

ruchomych części. 

 Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że Twoje dziecko znajduje się z daleka podczas 

rozkładania i składania tego produktu. 

 Nie używać na schodach, stromych zboczach, stopniach, schodach ruchomych lub na 

błotnistym / nierównym terenie. 

 Nie podnosić i nie przenosić wózka, gdy w środku jest dziecko. 

 Zaciągaj hamulce za każdym razem, gdy parkujesz wózek. 

 Zawsze włączaj hamulce, gdy wózek jest nieruchomy. 

 Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem. 

 Nie pozwól dziecku stać na siedzeniu lub podnóżku. 

 Nie pozwalaj używać większej liczbie dzieci, ponieważ wózek może stać się niestabilny. 

 Urządzenie parkowania powinno być włączone podczas załadunku i rozładunku dzieci. 

 Nie stawiaj przedmiotów na cwózku, ponieważ wózek może stać się niestabilny. 

 Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane w instrukcji obsługi. 

 Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. 

 Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zalecane przez producenta / 

dystrybutora. 

 Nigdy nie stawiaj wózka w pobliżu schodów.
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UTRZYMANIE 



 

  
 

Sprawdź czy wszystkie części znajdują się w pudełku: 
• 1 rama wózka z 1 koszem i baldachimem 
• 2 tylne koła 
• 2 obrotowe koła przednie 
• Przedni zderzak 

Należy pamiętać, że wzory, zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą różnić się od wzoru 

zakupionego produktu. 

Jeśli brakuje jednej lub więcej z wymienionych wyżej części zamiennych, przed użyciem 

skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś produkt. 

 OSTRZEŻENIE: 
Wszystkie opakowania należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci, aby 

zapobiec uduszeniu. 
 

OTWÓRZ WÓZEK 
Otwórz zatrzask (A). Następnie podnieś część wózka 
aby go otworzyć (B). 

 
 

MONTAŻ/DEMONTAŻ KÓŁ PRZEDNICH 

Podłączyć łożysko koła do obudowy koła (1).  

Naciśnij mały (metalowy) przycisk odłączania nad przednim kołem, aby 

zwolnić przednie koło (2). 

 
 
 
 

MONTAŻ/DEMONTAŻ KÓŁ TYLNYCH 
Przyłóż tylne koło do obudowy koła (A). 
Naciśnij przycisk odłączania tylnego koła 
 i wyciągnij koło (B). 
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FUNKCJE 
A. Funkcja hamulca 
Naciśnij przycisk hamulca, aby włączyć mechanizm (1). 
Podnieś przycisk hamulca, aby go odblokować (2). 

 

 OSTRZEŻENIE Mechanizm postojowy musi być włączony kiedy wkładamy lub 
wyjmujemy dziecko. 

 
B. Przednie koła skrętne 
Naciśnij przycisk do góry, aby zablokować koło obrotowe (1). 
Naciśnij w dół, żeby koło odblokować (2). 

 
 
 
 

5-PUNKTOWE PASY BEZPIECZEŃSTWA 
 OSTRZEŻENIE: ZAWSZE UŻYWAJ PASÓW BEZEPIECZEŃSTWA 
Upewnij się, że pasy naramienne są przypięte do pasów biodrowych. 
Zablokuj klamry pasów biodrowych razem w pasie krzyżowym (pas między nogami), aż 
usłyszysz bezpieczne kliknięcie. 
Dopasuj pasek na ramię, biodro i krok do odpowiedniej długości, aby dopasować je do dziecka. 
Aby odpiąć pasek, wystarczy nacisnąć przycisk. 

 

Zapiąć Odpiąć 
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ZŁOŻENIE UŻYWANIE 

 
 

 



  

 
A. Oparcie 
Ściśnij i przesuń przycisk, pociągnij pierścień D aby wyregulować 
oparcie. 

 

B. Podnóżek 
Naciśnij przycisk zwalniający i zamknij podnóżek. 

 

SKŁADANIE WÓZKA 
Patrz rysunek 1, Zgodnie z kierunkiem A otwórz drugi zamek, nastepnie zgodnie z 
kierunkiem B ściśnij przycisk i przytrzymaj go, spójrz na rysunek 2, naciskając 
przycisk popchnij wózek do przodu aby go złożyć. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zamknij zatrzask aby go zablokować (3). 

 
 
 
 

DEMONTAŻ ZADASZENIA 
Rozepnij zamek błyskawiczny, 
 aby zdjąć daszek 
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Naciśnij czerwony przycisk blokady i unieś 

 

Komplet przedni 
Wsuń barierkę do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie (1). Naciśnij 
przycsk i następnie ściągnij barierkę (2). 

 

   

 OSTRZEŻENIE: 
Zawsze zapinaj dziecko pasem bezpieczeństwa. Z przodu znajduje się 
barierka. Nie podnoś wózka trzymając barierki. Zachowaj ostrożność 
przy zakładaniu barierki, gdy dziecko jest w wózku. 
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UŻYWANIE ZŁOŻENIE 

③ 


