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Ważne - Zatrzymaj te instrukcje do przyszłego zastosowania
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ważne - Zatrzymaj te instrukcje do przyszłego zastosowania. Przed użyciem przeczytaj uważnie 
instrukcje i zachowaj na wypadek przyszłego zastosowania. Bezpieczeństwo Twojego dziecka 
zależy od tego czy będziesz postępować zgodnie z instrukcją. 

OSTRZEŻENIE! Twoim obowiązkiem jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
OSTRZEŻENIE! Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
OSTRZEŻENIE! Niniejszy wyrób jest przeznaczony dla dzieci od narodzin to maksymalnej wagi 15 
kg, jedno dziecko na każde siedzisko, nie przewozić w wózku więcej niż dwójkę dzieci. Maksymalne 
obciążenie 15 kg na każde siedzisko.
OSTRZEŻENIE! W trosce o bezpieczeństwo nie wjeżdżaj wózkiem na schody/ruchome schody 
jeśli siedzi w nim dziecko.
OSTRZEŻENIE! Wózek przeznaczony dla dwójki dzieci.
OSTRZEŻENIE! Sprawdź czy siedziska są zabezpieczone przed ich użyciem. 
Zaleca się używanie najniższej pozycji siedziska w przypadku użytkowania wyrobu przez 
noworodki.
OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że każda inna osoba używająca pojazdu zapoznała się z instrukcją 
obsługi.
OSTRZEŻENIE! Zawsze używaj systemu zapięć.
OSTRZEŻENIE! Nie przeciążać pojazdu. Maksymalne obciążenie kosza/koszy wynosi 3kg. Zawsze 
umieszczaj artykuły w centralnym miejscu kosza. Ten wózek został zaprojektowany dla dwójki 
dzieci, nie należy przewozić więcej niż dwójki dzieci w tym wózku.
OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowy montaż, złożenie lub użytkowanie wózka może zagrozić 
bezpieczeństwu twojego dziecka. Nie używaj akcesoriów, które nie są zatwierdzone przez 
producenta.

02



OSTRZEŻENIE! Wszelkie obciążenia zamocowane na uchwycie wpływają na
stabilność wózka.
OSTRZEŻENIE! Zawsze używaj pasa krokowego w połączeniu z pasami biodrowymi
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie pozostawiaj wózka bez włączonego sytemu parkowania. Zawsze, nawet 
podczas krótkiego postoju wózka i bez względu na to, czy znajduje się w nim dziecko, czy nie, 
należy zablokować wózek przy pomocy urządzenia do parkowania (hamulca). Unikaj parkowania 
na wzniesieniach i zboczach. Nie używaj pojazdu na stopniach, schodach lub ruchomych 
schodach, może to zagrażać bezpieczeństwu dziecka.
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie podnosić ani nie przenosić tego wózka
gdy przebywa w nim dziecko. Może to zagrażać bezpieczeństwu dziecka.
OSTRZEŻENIE! Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na rolkach.
OSTRZEŻENIE! Regularnie sprawdzaj i upewnij się, że wszystkie elementy wózka i urządzenia 
blokujące działają poprawnie.
OSTRZEŻENIE! Nie należy używać części zamiennych innych, niż te dostarczone przez
producenta lub dystrybutora.
OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy twoje dziecko jest odsunięte 
kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób. By zapobiec nieszczęśliwemu wypadkowi, 
podczas składania lub rozkładania wózka dziecko powinno znaleźć się w bezpiecznej 
odległości.
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 jazdy na rolkach. 
OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dziecku bawić się niniejszym wyrobem.
OSTRZEŻENIE! Nie podnoś/Nie przenoś wózka jeśli siedzi w nim dziecko aby 
nie narażać go na niepotrzebne ryzyko.
Wszystkie odniesienia do strony lewej i prawej podano z perspektywy osoby stojącej w pozycji 
pchającej.
OSTRZEŻENIE! Akcesoria bez akceptacji producenta nie powinny być używane.
OSTRZEŻENIE! Należy używać tylko części zamiennych dostarczonych lub zalecanych 
przez producenta lub dostawcę.
OSTRZEŻENIE! Jakiekolwiek obciążenie zamontowane na rączce i/lub oparciu wózka 
 i/lub do boków wózka będzie wpływać na stabilność wózka i mogą zachwiać 
jego równowagę.
OSTRZEŻENIE! Niewłaściwy montaż, złożenie lub użycie wózka może spowodować 
uszkodzenia i niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo.
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ROZKŁADANIE WÓZKA

MOCOWANIE PRZEDNICH KÓŁ I BLOKADA SKRĘTNYCH KÓŁ

1. Zwolnij element blokujący 
    znajdujący się na boku wózka.

2.   Pociągnij rączkę do góry do momentu, 
       aż wózek w pełni rozłoży się.

1. Aby zamontować przednia koła, 
     wepnij pionowo przednie koło do osi 
     i upewnij się, że zablokowało się 
     w prawidłowej pozycji, sprawdź 
     czy działa prawidłowo przed 
     użytkowaniem, powtórz 
     dla drugiej strony.

2. Podnieś blokadę 
     aby zablokować 
     skrętne koła.

3. Opuść blokadę 
    aby odblokować 
    skrętne koła.
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SYSTEM PARKOWANIA I JEGO OBSŁUGA

1. Aby uruchomić system parkowania, naciśnij na dźwignię hamulca po obu stronach do momentu, 
    aż zablokuje się w pozycji, upewnij się przed użytkowaniem, że hamulec działa bezpiecznie.

2. Naciśnij w dół dźwignię hamulca 
    aby zablokować lub odblokować hamulec.

3. Naciśnij w dół na rułkę hamulca 
aby zwolnić hamulec.
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OBSŁUGA SYSTEMU ZAPIĘĆ

UŻYWANIE SZELEK BEZPIECZEŃSTWA

Zawsze używaj systemu parkowania przed umieszczeniem dziecka w wózku. Szelki 
bezpieczeństwa posiadają dwa paski ramienne, pasy biodrowe i pas krokowy. Umieść dwa 
paski ramienne na ramionach dziecka i pasy biodrowe wokół bioder dziecka. Pas krokowy 
nalezy umieścić między nogami dziecka. Pasy biodrowe i paski ramienne należy wpiąć w 
klamrę umieszczoną na pasku krokowym. Szelki można dopasować do dziecka, przesuwając 
sprzączki wzdłuż pasków ramiennych i pasów biodrowych. Aby zwolnić szelki bezpieczeństwa 
należy nacisnąć przycisk na klamrze. Pasek krokowy można dopasować do dziecka. Wysokość 
pasków ramiennych można regulować w dwóch pozycjach; przeciągnij klamrę przez otwór w 
plastikowym oparciu siedziska i następnie przez otwór w materiale oparcia siedziska i zmień 
położenie przeciągając najpierw przez otwór w materiale oparcia siedziska i następnie przez 
otwór w plastikowym oparciu siedziska. Upewnij się, że oba paski ramienne są na tym samym 
poziomie i są prawidłowo zabezpieczone przed użytkowaniem.

OSTRZEŻENIE! Zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z pasami biodrowymi.
OSTRZEŻENIE! ZAWSZE UŻYWAĆ SYSTEMU ZAPIĘĆ
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OBSŁUGA BUDKI

REGULACJA PODNÓŻKA

1. Popchnij do przodu lub do tyłu 
    aby rozłożyć lub złożyć budkę.

1. Podnieś/unieś podnóżek 
    do pozycji poziomej.

2. Podnieś do góry lub naciśnij w dół 
    aby zdemontować lub zamontować budkę.

2. Naciśnij przyciski regulacji (pod podnóżkiem) 
    do przodu aby obniżyć pozycję podnóżka.
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REGULACJA ODCHYLENIA OPARCIA SIEDZISKA

1. Naciśnij przycisk regulacji na klamrze i pociągnij w dół aby ustawić oparcie w pożądanej pozycji.

2. Aby podnieść oparcie, pociągnij paski do boków jak pokazano poniżej, to skutecznie 
    podniesie oparcie do góry.
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SKŁADANIE WÓZKA

1. Naciśnij przycisk umieszczony na boku wózka do momentu, ąz zostanie w środku. Złap oba paski 
zwalniające składanie umieszczone w środkowej części siedzisk i podnieś jednocześnie do góry, 
wózek zacznie składać się.

2. Popchnij rączkę dalej do przodu i na końcu ściśnij wózek do momentu zablokowania wózka 
    przez element blokujący przed otwieraniem.
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PAŁĄK BEZPIECZEŃSTWA

1. Aby zamontować pałąk bezpieczeństwa; otwórz zapięcia i nałóż pałąk jak pokazano poniżej. 
    Zamknij zapięcia po lewej i prawej stronie. Przed użytkowaniem upewnij się, że pałąk 
    jest zabezpieczony.

2. Otwórz zapięcia po lewej i prawej stronie aby zdjąć pałąk bezpieczeństwa
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UCHWYT NA KUBEK

OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA

1. Aby zamontować lub zdemontować uchwyt na kubek na ramie wózka, zlokalizuj zaczep 
    i nałóż naciskając w dół lub wyciągnij pociągając do góry.

1. Osłona przeciwdeszczowa wymaga rozłożenia obu budek aby móc ją nałożyć na wózek. 
    Nałóż osłonę na budki, nakładając ją dalej do przodu, na tył i po bokach. 
    Zapnij rzep wokół przedniej, dolnej części ramy wózka i po bokach.

Nigdy nie używaj gorących  napojów na uchwycie na kubek, moga oparzyć ciebie i dziecko.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

* Regularnie sprawdzaj śruby, mocowania, zasuwy i zapięcia, aby upewnić się, że są one 
przymocowane mocno i bezpiecznie. Wymieniaj części, które nie nadają się do użycia. Jeżeli 
używasz tego produktu zimą, nad morzem, albo poza utwardzoną drogą; należy czyścić produkt za 
każdym razem po użyciu w w/w warunkach. Sól z oceanu/morza lub dróg spowoduje korozję części 
metalowych, jeżeli nie zostanie usunięta z produktu. Po użyciu w w/w warunkach, wyczyść produkt 
czystą wodą i wysusz po użyciu.
* Regularnie sprawdzaj czy wszystkie urządzenia blokujące stelaża działają prawidłowo.
* Jeżeli jakakolwiek część produktu jest złamana, nie używaj produktu i natychmiast skontaktuj się 
ze swoim lokalnym sprzedawcą.
*Nie narażaj wózka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez długi czas, gdyż może 
spowodować zmiany kolorów tkanin.
*Podczas transportowania wózka nie ciągnij go za tkaninę.
*Dla ruchomych części używaj lekkiego oleju lub spray'u silikonowego. Wazelina jest dobrym 
środkiem do pielęgnacji przednich osi. Od czasu do czasu zdemontuj przednie koła 
skrętne,wyczyść i nasmaruj je wazeliną.
*Upewniaj się, że zamki błyskawiczne są w pełni rozpięte lub zapięte, w przeciwnym przypadku 
mogą zostać uszkodzone.
*Zawsze używaj osłony przeciwdeszczowej podczas złej pogody.
*Nie umieszczaj przedmiotów na budce/daszku, może to spowodować uszkodzenie wózka i/lub 
być niebezpieczne dla dziecka.
*Gumowe opony mogą zostawiać ślady na niektórych powierzchniach. Opony mogą wejść w 
reakcję z niektórymi powierzchniami (linoleum, dywany, itd.) i zostawiać plamy. Zawsze zostawiaj 
wózek na zabezpieczonej powierzchni.
*Co jakiś czas oczyszczaj metalowe części wilgotną ściereczką, a następnie natychmiast wysusz.
*Tkaniny powinny być czyszczone według wskazówek podanych na etykietkach.
*NIE PRAĆ W PRALCE. Do czyszczenia używaj gąbki nasączonej łagodnym detergentem w wodzie o 
30�C.
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GWARANCJA

Wózek zawiera wiele ruchomych elementów i wymaga regularnej konserwacji przez użytkownika. 
Proste czyszczenie oraz smarowanie wózka spowoduje że wózek będzie dobrze wyglądać oraz 
długo służyć. 

Wózek będzie używany w różnych warunkach: spacerach po nierównym terenie, wycieczce nad 
morze, zimowym spacerze do szkoły, to wszystko powoduje zużycie, prowadzi do rdzewienia, 
korozji i zmniejsza żywotność produktu. Regularne czyszczenie, pielęgnacja i konserwacja 
zmniejszy wpływ środowiska na wózek. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach 
przeładowania wózka, nadużywania, zaniedbania lub braku jego pielęgnacji i konserwacji przez 
użytkownika.

BabyStyle UK Ltd. udziela gwarancji wspierając w zakresie sprzedaży detalicznej pośrednika, od 
którego zakupiłeś ten produkt. Gwarancja jest ważna przez 24 miesięcy od daty zakupu produktu i 
dotyczy pierwszego właściciela. Dowód zakupu będzie (ze strony BabyStyle UK Ltd.) wymagany w 
celu złożenia reklamacji w ramach udzielonej gwarancji przez sprzedawcę. Gwarancja nie 
obejmuje usterek spowodowanych nadużyciem, przypadkowym uszkodzeniem, zaniedbaniem i 
jest niezbywalna.

Jest w obowiązku użytkownika przeprowadzanie rutynowej kontroli i konserwacji wózka aby 
uniknąć uszkodzenia wózka i/lub uszczerbku na zdrowiu dziecka. Wózek zostanie zwrócony do 
sprzedawcy na koszt właściciela, w celu upewnienia się, czy roszczenie z tytułu gwarancji jest 
uzasadnione. Prosimy uważnie przeczytać instrukcję w celu zapoznania się jak dbać o wózek. Nie 
ma to wpływu na ustawowe prawa klienta.

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
W przypadku reklamacji skontaktuj się z dystrybutorem: reklamacja@marko-baby.pl

KARTA GWARANCYJNA
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