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WAŻNE !: PRZECZYTAJ UWAŻNIE 
I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ. 
• Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć wpływ na bezpieczeństwo 
dziecka 

• Do wymiany części lub naprawy używaj tylko 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 lub temperatura mogą powodować zmiany 

 OSTRZEŻENIE 
Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. 
• Ten wózek nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 miesięcy. 
• Korzystanie z tego wózka jest zalecane dla dzieci w wieku od 6 miesięcy 
do 4 lat. Maksymalna waga wynosi do 15 kg. 
• Nie przeciążaj kosza bardziej niż 2 kg. 
• Maksymalne dopuszczalne obciążenie tylnej kieszeni na baldachim nie 
przekracza 1,0 kg. 
• Wszelkie ładunki przymocowane do rączki i / lub z tyłu oparcia i / lub po 
bokach wózka wpływają na stabilność wózka. Wózek może stać się 
niestabilny i przewrócić się, co może zranić dziecko. 
• 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 poślizgnięcia 
zawsze używaj 5-punktowych pasów bezpieczeństwa. 

  Zawsze używaj paska krokowego w 
połączeniu z pasem biodrowym. 

WARNING 

 

 
Na ten produkt udzielamy 2-letniej gwarancji, licząc od daty zakupu. 
W okresie gwarancyjnym usuniemy wszelkie usterki urządzenia 
wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, polegających na naprawie lub wymianie 
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 objęte gwarancją. 
 
Aby skorzystać z usługi w okresie gwarancyjnym, należy przekazać cały produkt z dowodem 
sprzedaży do sklepu, w którym produkt został zakupiony. 
Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 EN 1888-1:2018 

GWARANCJA 



   

 
 

Aby przedłużyć żywotność produktu, 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 z tkaniny i listwy 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 z słoną wodą, ponieważ powoduje to 
rdzewienie. 
 Pomocne wskazówki 

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 z tkaniny i listwy można czyścić wilgotną gąbką z mydłem 

lub łagodnym detergentem. Poczekaj, aż całkowicie wyschnie przed złożeniem lub 

przechowaniem. 

 W niektórych warunkach na częściach może pojawiać 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. Aby zachować 

bezpieczeństwo swojego pokoju dziecinnego, należy niezwłocznie naprawić zgięte, 

podarte, zużyte lub uszkodzone części. 

 Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę.

Wózek został zaprojektowany dla maksymalnie jednego dziecka na miejsce. 

• Zwracaj szczególną uwagę podczas manewrowania wózkiem 

• Należy pamiętać o ryzyku otwarcia ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak pożary 

prętów elektrycznych 

• 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 ich 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 jest trzymane z daleka podczas 

rozkładania i składania tego produktu. 

• Nie używać na schodach lub schodach ruchomych 

• 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 na więcej niż 2 dzieci, ponieważ wózek może stać się niestabilny. 

• Nie kładź dodatkowych przedmiotów, ponieważ wózek może stać się niestabilny. 

• Trzymaj plastikową osłonę przeciwdeszczową z dala od dzieci, aby uniknąć uduszenia. 

 Nie używaj osłony przeciwdeszczowej, jeśli wózek nie jest wyposażony w osłonę 

przeciwsłoneczną, aby zapobiec ryzyku uduszenia. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, 

nigdy nie zostawiaj wózka z dzieckiem w nim pod słońcem, z zamontowaną osłoną 

przeciwdeszczową. 

• Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż te zalecane w instrukcji 

obsługi. 

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

• Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez 

producenta / dystrybutora. 

UTRZYMANIE 



   

  
Sprawdź, czy w pudełku znajdują się następujące części 

  1 rama wózka z 2 koszami i tylnymi kołami3 sets front wheels 
 2 budki 
 1 osłona przeciwdeszczowa 

 
Należy pamiętać, że wzory, kolorowe zdjęcia i akcesoria w tej instrukcji obsługi mogą różnić 
się od wzorów zakupionego produktu. 
Jeśli brakuje jednej lub więcej z wymienionych wyżej części zamiennych, przed użyciem 
skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś produkt. 

OSTRZEŻENIE: 

Trzymaj wszystkie opakowania z dala od niemowląt i dzieci aby zapobiec 

uduszeniu 

 
Opcjonalnie: 
Pałąk do wózka BOBBY 

 
 Funkcje 

A. Hamulec 
Aby włączyć hamulce, naciśnij dźwignię hamulca na tylnych kołach i obracaj wózek w przód i w 
tył, aż dźwignie się zablokują. 

  

B. Koła skrętne 
Aby odblokować koła skrętne, opuść dźwignię umieszczoną między dwoma kołami. Aby 

zablokować koła, popchnij dźwignię w górę.

 
 

 
 Rozłożenie wózka 

 Zwolnij składany zatrzask i otwórz ramę, a następnie zejdź do dołu, aż do 

całkowitego zablokowania. 

 

Odblokowane 
 
 

 
 5-punktowe pasy bezpieczeństwa 

 

Zablokowane 

 
 

 
 Montaż 

Koła przednie 

Przed montażem przednich nóg upewnij się, że mechanizm blokujący jest dobrze 

przymocowany do każdego z kół. Przytrzymaj jedną nogę z przedu i popchnij cały 

zestaw kół przednich, aż się zakryje 

z przednią rurką na nogi i kołami zatrzymującymi się. 

Powtórz dla pozostałych kół przednich. 

 OSTRZEŻENIE: ZAWSZE UŻYWAJ OBU PASÓW. 
Upewnij się, że paski 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 krocze na odpowiednią długość, 

aby pasował do Twojego dziecka. Aby zwolnić pasek, wystarczy 

nacisnąć przycisk. 

 
 
 
 
 

OTWORZYĆ ZAMKNĄĆ 

UŻYWANIE UŻYWANIE 



   

  
 

 REGULACJA 

A. Regulacja oparcia 
Naciśnij i ustaw oparcie w żądanej pozycji. Aby 
wyprostować oparcie, po prostu pociągnij oparcie do 
pozycji pionowej. 

Oparcie można regulować w 4 pozycjach. 

B. Montaż daszka 
Połącz oba zadaszenia w sposób pokazany na zdjęciu (zadaszenie z etykietą Topmark po lewej 

stronie) i wsuń je na wózek. Następnie zapnij obie części zewnętrzne na rurze uchwytu. Połącz 

rzepy na obu rączkach.

 
 

B. Regulowany podnóżek 

Naciśnij na końce częśći, gdzie znajdują się kolana dziecka po obu stronach, aby 
wyregulować pozycję podnóżka. Podnóżek można ustawić w 2 pozycjach. 

 

 
 

 Składanie wózka 
A.Upewnij się, że oparcia są ustawione pionowo, podnóżek jest podniesiony, a daszki 
zamknięte podczas składania wózka. 
Zdejmij przedni zderzak (opcjonalnie) przed złożeniem wózka. 

Obróć uchwyt do górnej pozycji, naciśnij przycisk i unieś uchwyt, aby złożyć wózek. 

Zablokuj składany zatrzask. 

 

 

C. Montaż osłony przeciwdeszczowej 
Załóż pokrowiec przeciwdeszczowy na wózek i upewnij się, że został on zapięty na rzep. 
 OSTRZEŻENIE: 

Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania osłony 

przeciwdeszczowej. Przechowywać z dala od dzieci, gdy nie są używane. Do 

stosowania pod nadzorem osoby dorosłej. 

Nie używaj osłony przeciwdeszczowej, 
 jeśli wózek nie jest 

wyposażony w kaptur lub baldachim do 
zapobiegać ryzyku uduszenia. 
Aby uniknąć ryzyka uduszenia, nigdy 
pozostaw wózek z dzieckiem w nim pod słońcem,  
z założoną osłoną przeciwdeszczową. 
Aby zapobiec przegrzaniu dziecka,  
zawsze zdejmuj osłonę przeciwdeszczową  
w pomieszczeniach lub w ciepłym otoczeniu. 
 

UŻYWANIE ZŁOŻENIE 

TOPMARK etykieta 


