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Ważne - Zatrzymaj te instrukcje do przyszłego zastosowania

WAŻNE - przed użyciem przeczytaj uważnie  instrukcje 
i zachowaj ze względu na ważne informacje.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Niniejszy wyrób jest przeznaczony dla dzieci od narodzin do maksymalnej wagi 22 kg.
Maksymalny wiek i waga dziecka: 0-9 kg w gondoli, 0-13 kg w foteliku 
(według wytycznych producenta), 0-22 kg w siedzisku, do 20 kg w dostawce do wózka.

Siedzisko, gondola lub fotelik są przeznaczone dla jednego dziecka do maksymalnej 
wagi podanej powyżej.

Ważne aby każdy użytkownik wózka uważnie zapoznał się z instrukcją.

OSTRZEŻENIE     Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki.

OSTRZEŻENIE     Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące 
są włączone.

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     Nie pozwalaj dziecku bawić się niniejszym wyrobem.

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 jazdy na rolkach. 

Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy wynosi 3 kg.OSTRZEŻENIE     

Nie podnoś/Nie przenoś wózka jeśli siedzi w nim dziecko aby OSTRZEŻENIE     
nie narażać go na niepotrzebne ryzyko.



OSTRZEŻENIE     W trosce o bezpieczeństwo nie wjeżdżaj wózkiem na 
schody/ruchome schody jeśli siedzi w nim dziecko.

Zawsze wjeżdżaj/zjeżdżaj z krawężników na tylnich OSTRZEŻENIE     
kołach - nie przechylaj wózka do przodu.

Wózek przeznaczony dla jednego dziecka.OSTRZEŻENIE     

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.

OSTRZEŻENIE     Zawsze używaj siedziska w pozycji możliwie najbardziej leżącej 
od urodzenia dziecka do około 6 miesiąca życia.

OSTRZEŻENIE     Zapinając dziecko szelkami zawsze używaj paska krokowego 
w połączeniu z pasem biodrowym.

OSTRZEŻENIE     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.

OSTRZEŻENIE     Nie należy dołączać do wózka parasolki w przypadku wiatru.

OSTRZEŻENIE     Akcesoria bez akceptacji producenta nie powinny być używane.

OSTRZEŻENIE     Należy używać tylko części zamiennych dostarczonych lub zalecanych 
przez producenta lub dostawcę.

Gondola: 
OSTRZEŻENIE     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. 
OSTRZEŻENIE     Nie należy używać dodatkowych materacy do gondoli.
OSTRZEŻENIE     Gondola jest przeznaczona tylko dla jednego dziecka, 
od narodzin do maksymalnej wagi 9 kg. 



WEPNIJ

Odniesienia do kierunków LEWO/PRAWO 
zostały podane z perspektywy osoby stojącej 
za wózkiem.

NACIŚNIJ 
PRZYCISK

NACIŚNIJ 
I PRZYTRZYMAJ

MONTAŻ I DEMONTAŻ PRZEDNICH KÓŁ

Upewnij się, że system blokady przednich kół 
umieszczony pod podnóżkiem między przednimi 
kołami, znajduje się w pozycji odblokowanej ( rys. 4).

1. Wepnij przednie koło poprzez umieszczenie 
otworu na bolcu przedniej osi wózka do momentu 
kliknięcia i zablokowania koła.

2. Aby wypiąć koło; naciśnij przycisk odblokowujący 
koło umieszczony w tylnej części koła i wyciągnij 
koło z osi wózka.

MONTAŻ I DEMONTAŻ TYLNYCH KÓŁ

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk umieszczony 
w centralnej części tylnego koła i wepnij koło 
do otworu na tylnej osi; puść przycisk, 
koło powinno zablokować się w pozycji.

Aby zdemontować; naciśnij i przytrzymaj przycisk 
umieszczony w centralnej części tylnego koła 
i wyciągnij koło z otworu na tylnej osi.



NACIŚNIJ 
W LEWO 
LUB 
W PRAWO

ODCZEP 
KLIPS

BLOKOWANIE I ODBLOKOWYWANIE 
PRZEDNICH KÓŁ

4. Naciśnij przycisk systemu blokady przednich kół, 
umieszczony pod podnóżkiem między przednimi 
kołami w lewo lub w prawo, aby zablokować 
lub odblokować przednie koła. 
Podczas blokady, przednie koła nie będą mogły się 
skręcić, może to pomóc podczas podróży 
po nierównym terenie (np. kostka brukowa).

5. Umieść stelaż w pozycji wolnostojącej.

ROZKŁADANIE STELAŻA 
Z ZAMONTOWANYM SIEDZISKIEM

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, 
że Twoje dziecko znajduje się z dala podczas 
rozkładania i składania niniejszego wyrobu.

6. Upewnij się, że hamulec jest włączony. 
Stań za wózkiem tak, aby klips do blokady stelaża 
znajdował się po Twojej lewej stronie. 
Zwolnij klips blokady poprzez odciągnięcie go 
od stelaża.



ROZKŁADANIE STELAŻA 
Z ZAMONTOWANYM SIEDZISKIEM

7. Podnieś rączkę wózka do momentu, 
aż usłyszysz kliknięcie.

8. Kontynuuj podnoszenie rączki w swoją stronę 
do momentu, aż tylne koła zetkną się z podłogą. 
Naciśnij na rączkę wózka a stelaż w pełni rozłoży się 
i zabezpieczy w prawidłowej pozycji.

OSTRZEŻENIE:  Upewnij się przed użyciem, 
czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.

OSTRZEŻENIE   Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, 
czy twoje dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się 
lub składa niniejszy wyrób.

9. Podnieś oparcie siedziska do momentu, 
aż usłyszysz kliknięcie. Obniż podnóżek, 
do momentu, aż usłyszysz kliknięcie. 
Wyreguluj pałąk bezpieczeństwa do momentu, 
aż usłyszysz kliknięcie.

PODNIEŚ RĄCZKĘ



SKŁADANIE STELAŻA Z ZAMONTOWANYM 
SIEDZISKIEM

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że dziecko znajduje się 
w bezpiecznej odległości od ruchomych części wózka. 

Wózek można złożyć z zamontowanym siedziskiem 
zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy.

11. Stojąc za wózkiem, pociągnij jednocześnie 
dwa przyciski znajdujące się po bokach stelaża.

12. Popchnij rączkę od siebie w dół, do przednich kół.

10. Aby złożyć stelaż z zamontowanym siedziskiem 
tyłem: Włącz  (hamulec). urządzenie do parkowania
Podnieś podnóżek, podnieś dźwignię znajdującą się 
na oparciu siedziska i połóż oparcie na przedniej 
części wózka tak, aby stykało się z podnóżkiem.

POCIĄGNIJ

POPCHNIJ



SKŁADANIE STELAŻA Z ZAMONTOWANYM 
SIEDZISKIEM

SKŁADANIE WÓZKA BEZ 
SIEDZISKA / GONDOLI / FOTELIKA

13. Pociągnij uchwyt w górę aby złożyć wózek. 
Ściśnij wózek, aby klips blokujący zablokował wózek. 
Teraz złożony wózek może wolno stać lub leżeć 
na płasko.

Aby złożyć stelaż z zamontowanym siedziskiem 
przodem: Włącz  (hamulec). urządzenie do parkowania
Podnieś dźwignię znajdującą się na oparciu siedziska. 
Popchnij oparcie do przodu, pałąk bezpieczeństwa 
i podnóżek automatycznie złożą się. 
Stojąc za wózkiem, pociągnij jednocześnie 
dwa przyciski znajdujące się po bokach stelaża 
i popchnij rączkę od siebie w dół, do przednich kół. 
Zlokalizuj uchwyt znajdujący się na środku oparcia.
Pociągnij uchwyt do góry aby złożyć wózek. 
Ściśnij wózek, aby klips blokujący zablokował 
wózek. Teraz złożony wózek może wolno stać 
lub leżeć na płasko.

Włącz  (hamulec). urządzenie do parkowania
Stojąc za wózkiem, pociągnij 
jednocześnie dwa przyciski znajdujące się po 
bokach stelaża; podnieś i popchnij rączkę 
od siebie w dół, do przednich kół.

14. Trzymaj stelaż lewa i prawą ręką 
w centralnej części stelaża.

15. Podnieś, a tylne koła wskoczą do pozycji, 
stelaż zamknie się i zablokuje.

PODNIEŚ

TRZYMAJ
I PODNIEŚ



REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI

UŻYWANIE URZĄDZENIA DO PARKOWANIA

MONTAŻ / DEMONTAŻ PAŁĄKA

16. Wysokość rączki można regulować 
w czterech pozycjach. Aby wykonać regulację, 
przytrzymaj środkowy przycisk na rączce, 
przesuń rączkę w górę lub w dół do jednej 
z czterech pozycji. Rączka kliknie w wybranej 
pozycji kiedy puścimy przycisk.

17. Aby włączyć  (hamulec), urządzenie do parkowania
stanowczo naciśnij dźwiginię znajdującą się 
na środku na tylnej osi wózka. Sprawdź, 
czy  (hamulec) jest w pełni urządzenie do parkowania
włączon  zanim puścisz rączkę wózka. e
Aby zwolnić  urządzenie do parkowania (hamulec), 
podnieś dźwignię do momentu aż koła będa się 
swobodnie obracać.

18. Wepnij obie końcowe części pałąka 
do odpowiadających gniazd wejściowych 
siedziska do momentu, aż zablokują się w pozycji. 
Aby zdemontować pałąk, naciśnij przyciski 
po obu stronach pałąka znajdujących się 
poniżej gniazd wejściowych siedziska.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiaj wózka 
bez włączonego urządzenia do parkowania.
OSTRZEŻENIE: Zawsze upewnij się, że urządzenie 
do parkowania jest włączone gdy wkładasz 
i wyciągasz dziecko.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie do parkowania 
powinno być włączone, gdy wkłada się 
i wyjmuje dzieci.

PRZESUŃ

PRZESUŃ

NACIŚNIJ NA DÓŁ /
PODNIEŚ DO GÓRY



MONTAŻ SIEDZISKA

REGULACJA OPARCIA

DEMONTAŻ SIEDZISKA

19. Przytrzymaj siedzisko nad otworami 
do montażu siedziska.

Wepnij siedzisko w otwory do momentu kliknięcia 
i zablokowania pozycji. Upewnij się, że siedzisko 
jest prawidłowo zamontowane poprzez próbę 
wyciągnięcia go ze stelaża. Siedzisko można 
zamontować zarówno przodem jak i tyłem 
do kierunku jazdy.

21. Pociągnij za dźwignię umieszczoną 
w tylnej części oparcia aby wyregulować oparcie. 
Oparcie siedziska można wyregulować 
w trzech pozycjach. Kiedy oparcie siedziska 
znajdzie się w pożądanej pozycji, puść dźwignię 
a oparcie zablokuje się w pozycji. Aby zmienić 
ustawienie oparcia z dowolnej pozycji, 
wystarczy podnieść/opuścić oparcie bez 
konieczności używania dźwigni. 

20. Delikatnie przytrzymaj siedzisko za górną część 
oparcia i za pomocą drugiej ręki zlokalizuj 
uchwyt umieszczony pod obiciem siedziska, 
pociągnij do góry. Ta czynność uwolni siedzisko 
od urządzenia blokującego.

DOPASUJ

POCIĄGNIJ 
DO GÓRY



REGULACJA PODNÓŻKA

BUDKA

22. Aby obniżyć podnóżek naciśnij przyciski 
umieszczone po obu stronach podnóżka
 i naciśnij podnóżek w dół.

23. Podnóżek posiada również funkcję 
dodatkowego wypełnienia aby podnieść 
podparcie łydek. Od dołu naciśnij na dodatkowe 
wypełnienie do momentu, aż wskoczy 
do prawidłowej pozycji.

Pod podnóżkiem znajduje się mała kieszonka 
zapinana na zamek.

24. Siedzisko posiada wielofunkcyjną budkę, 
która chroni dziecko. Budkę można rozłożyć, 
posiada ochronę przeciwsłoneczną 50+ 
oraz specjalne okienko z siateczki 
do obserwowania dziecka i zapewniające 
prawidłową wentylację. 

REGULACJA 
PODNÓŻKA

NACIŚNIJ



BUDKA

25. Aby maksymalnie rozłożyć budkę, rozepnij 
zamek znajdujący się na środku budki.

27. Dodatkowy element osłony przeciwsłonecznej 
jest starannie schowany w przedniej części budki. 
Złap ten element i wyciągnij na zewnątrz 
do momentu, aż zablokuje się w pozycji. 
Dodatkowy element osłony przeciwsłonecznej 
przypięty jest za pomocą zamka, można go odpiąć 
w razie potrzeby.

26. Aby używać okienka z wentylacją, złóż część 
materiału budki do przodu.

ROZEPNIJ

ZŁÓŻ

WYCIĄGNIJ



BUDKA

UŻYWANIE SYSTEMU ZAPIĘĆ

REGULACJA BUDKI / PASÓW 
BEZPIECZEŃSTWA

28. Budkę można zdemontować w całości 
poprzez jednoczesne naciśnięcie na przyciski 
znajdujące się po obu stronach budki.

29. Naciśnij przyciski po obu stronach budki 
umieszczonych przy jej podstawie. 
Kiedy przyciski są naciśnięte, unieś aby podwyższyć 
budkę lub obniż aby obniżyć budkę. 
Kiedy przyciski są zwolnione, budka automatycznie 
kliknie i zablokuje się w jednej z czterech wysokości.

30. Zawsze włącz hamulec (urządzenie 
do parkowania) zanim umieścisz 
dziecko w pojeździe.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie do parkowania 
powinno być włączone, gdy wkłada się 
i wyjmuje dzieci.

System zapięć (pasy bezpieczeństwa) posiadają 
dwa pasy ramienne, pasy biodrowe i pas krokowy.

PASY 
BIODROWE

NACIŚNIJ

PAS 
KROKOWY KLAMRA

PAS
RAMIENNY

PODNIEŚ



UŻYWANIE SYSTEMU ZAPIĘĆ

31. Umieść dwa pasy ramienne na ramionach dziecka 
a pas biodrowy wokół bioder dziecka. 
Pas krokowy powinien zostać umieszczony 
pomiędzy nogami dziecka. 
Aby zabezpieczyć: połącz lewe zapięcie pasa 
ramiennego z lewym zapięciem pasa biodrowego 
i wepnij do klamry.

32. Wepnij stanowczo do klamry. Powtórz, 
łącząc prawe zapięcie pasa ramiennego 
z prawym zapięciem pasa biodrowego i ponownie 
wepnij stanowczo do klamry.

Uprząż można wyregulować tak, aby pasowała 
do dziecka, poprzez odpowiednie przeciągnięcie 
paska przez sprzączkę pasów ramiennych 
i pasa biodrowego. Aby zwolnić uprząż, 
naciśnij przycisk na klamrze. 
Pas krokowy można regulować. Dwa wejścia 
znajdują się w siedzisku. Przeciągnij pasek 
przez otwór w tapicerce siedziska i umieść we 
właściwym miejscu, przeciągając z powrotem 
najpierw przez tapicerkę siedziska a następnie 
przez otwór w plastikowej bazie siedziska.

OSTRZEŻENIE  Zawsze używaj systemu zapięć

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że zapięcia i wszystkie 
łączenia są prawidłowo zamontowane 
przed użyciem.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj pasa krokowego 
w połączeniu z pasem biodrowym.

ZAWSZE UŻYWAJ SYSTEMU ZAPIĘĆ



GONDOLA

MONTOWANIE GONDOLI

MONTAŻ FARTUCHA DO GONDOLI

MONTAŻ OSŁONY PRZECIWDESZCZOWEJ

33. Aby umieścić osłonę przeciwdeszczową, 
budka musi być w pełni rozłożona. Rozłóż i umieść 
osłonę tak, by przykrywała wszystkie części 
materiałowe wózka. Naciągnij elastyczną, 
dolną część osłony wokół podnóżka. 
Aby zabezpieczyć osłonę, przymocuj zatrzask 
do paska na tylnej części oparcia.

OSTRZEŻENIE: Niniejszy wyrób jest odpowiedni 
dla dziecka, które nie może siedzieć samodzielnie, 
przewracać się i poruszać się na swoich rękach 
i kolanach. Maksymalna masa dziecka: 9kg.

OSTRZEŻENIE: Używaj wyłącznie na stabilnym, 
poziomym i suchym podłożu.

35. Wepnij zamek do odpowiedniego stopera 
zamka i zapnij zamek wokół gondoli. 
Zabezpiecz zatrzaskami.

34. Usuń fartuch i materac. Rozepnij podszewkę 
aby uzyskać dostęp do prętów mocujących 
umieszczonych w dolnej części gondoli. 
Używając pasków przy prętach, przeciągnij 
pręty mocujące do prawidłowej pozycji tak, 
by się zablokowały.

ZAPNIJ 
ZAMEK

POCIĄGNIJ

POCIĄGNIJ



MONTAŻ GONDOLI NA STELAŻU

36. Gondola może być zamontowana na stelażu 
tylko wtedy, gdy siedzisko jest zdemontowane. 
Gondola może być zamontowana na stelażu 
wyłącznie tyłem do kierunku jazdy 
(przodem do rodzica). Umieść gondolę tak, 
aby otwory instalacyjne gondoli znajdowały się 
w jednej linii z otworami na stelażu. 
Wepnij gondolę w odpowiadające otwory 
do momentu, aż usłyszysz kliknięcie i gondola 
zabezpieczy się w prawidłowej pozycji. Sprawdź, 
czy gondola została poprawnie zamocowana 
poprzez próbę wyciągnięcia jej ze stelaża.

OSTRZEŻENIE: Gondoli nie można montować 
przodem do kierunku jazdy.

: Używaj wyłącznie na stabilnym, OSTRZEŻENIE
poziomym i suchym podłożu.

: Nie używaj jeżeli jakakolwiek część OSTRZEŻENIE
gondoli jest zniszczona, przekręcona lub jest jej brak.

: Nie używać żadnych dodatkowych materacy OSTRZEŻENIE
chyba, że jest to zalecane przez producenta.

: Nie umieszczać w pobliżu otwartego OSTRZEŻENIE
ognia lub innych źródeł wysokiej temperatury.

: Nie pozwalać dzieciom na zabawę OSTRZEŻENIE
w pobliżu gondoli.

: Uchwyty i spód gondoli powinny być OSTRZEŻENIE
regularnie sprawdzane pod kątem oznak 
zniszczenia lub zużycia.
OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę 
lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo 
załączone przed użyciem.
OSTRZEŻENIE: Należy używać tylko części zamiennych
dostarczanych lub zalecanych przez producenta.

UMIEŚĆ



DEMONTAŻ GONDOLI

REGULACJA BUDKI GONDOLI

KOŁYSANIE/UNIERUCHAMIANIE 
GONDOLI NIEZAMONTOWANEJ 
NA STELAŻU

37. Przytrzymaj gondolę używając rączki w budce. 
Trzymając rączkę na budce, naciśnij przycisk 
zwalniający umieszczony w przedniej części 
poniżej budki i podnieś gondolę. 
Gondola zwolni się ze stelaża.

OSTRZEŻENIE! Przed noszeniem lub podnoszeniem, 
upewnij się, że rączka znajduje się w poprawnej, 
zabezpieczonej pozycji.

OSTRZEŻENIE! Głowa dziecka w gondoli nigdy 
nie powinna znajdować się poniżej linii ciała 
dziecka.

38. Naciśnij przyciski znajdujące się po bokach 
budki gondoli i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz 
kliknięcia. Naciśnij przyciski ponownie aby 
obniżyć budkę.

39. Gondola skonstruowana jest tak, by można 
było ją delikatnie kołysać gdy umieszczona jest 
na podłożu i niezamontowana na stelażu. 
W podstawie gondoli znajdują się cztery stopki, 
które można wyciągnąć i ustabilizować gondolę 
w bezpiecznej pozycji.

STOPKA

NACIŚNIJ

STOPKA



MONTAŻ OSŁONY PRZECIWDESZCZOWEJ 
GONDOLI

MONTAŻ FOTELIKA OYSTER CARAPACE 
ZA POMOCĄ ADAPTERÓW

MONTAŻ ŚPIWORKA

40. W pełni rozłóż budkę. Rozłóż osłonę i umieść 
wokół budki tak by klapka w osłonie odpowiadała 
otworowi w budce gondoli. Przeciągnij osłonę 
w dół przez tylną część budki tak by elastyczna 
krawędź przykrywała tylną część gondoli. 
Uwolnij przednią część osłony i nałóż na fartuch 
i dalej wokół przedniej części gondoli i po bokach. 
Przymocuj zatrzaski poniżej urządzenia mocującego.

42. Fotelik może być zamontowany na stelażu 
tylko wtedy, gdy siedzisko lub gondola są 
zdemontowane. Adaptery pasują do fotelików wielu 
wiodących marek (sprawdź u sprzedawcy). 
Wepnij adaptery do otworów na stelażu. 
Zarówno adaptery jak i otwory na stelażu 
oznaczone są literami 'L' i 'R' odnosząc się 
do lewej i prawej strony.

41. Uwolnij uprząż z klamry. Umieść śpiworek 
wokół zagłówka i przeciągnij pasy przez 
odpowiadające im otwory w śpiworku. 
Przełóż przednią, górną część śpiworka wokół 
pałąka bezpieczeństwa. Przednią górną część 
można usunąć poprzez odpięcie zamka. 
Wewnętrzna część śpiworka może służyć jako 
dodatkowa wkładka do siedziska bez konieczności 
używania przedniej, zewnętrznej części śpiworka.

WEPNIJ



MONTAŻ FOTELIKA OYSTER CARAPACE 
ZA POMOCĄ ADAPTERÓW

DEMONTAŻ FOTELIKA OYSTER 
ZAMONTOWANEGO ZA POMOCĄ 
ADAPTERÓW

43. Przytrzymaj fotelik za pomocą uchwytu 
i wepnij fotelik na adaptery, adaptery powinny 
wejść w otwory umieszczone po bokach bazy fotelika. 
Naciśnij stanowczo fotelik do momentu, aż usłyszysz 
kliknięcie i fotelik zablokuje się w pozycji. Sprawdź, 
czy fotelik został prawidłowo zamontowany poprzez 
próbę wyciągnięcia go z adapterów poprzez 
pociągnięcie go w górę za uchwyt. 

44. Aby wypiąć fotelik ze stelaża: 
Naciśnij w dół dwa przyciski znajdujące się 
po bokach fotelika i podnieś fotelik wypinając go 
ze stelaża.

OSTRZEŻENIE! Fotelik samochodowy 
zamontowany na stelażu nie zastępuje 
łóżeczka lub kołyski.

OSTRZEŻENIE! Gdyby dziecko potrzebowało snu,
zaleca się, aby zostało umieszczone w odpowiedniej
gondoli, kołysce lub łóżeczku.

WEPNIJ 
I NACIŚNIJ 
W DÓŁ

NACIŚNIJ 
W DÓŁ 
I PODNIEŚ

NACIŚNIJ 
I PODNIEŚ

45. Aby wypiąć adaptery ze stelaża, naciśnij 
przyciski umieszczone w dolnej części adapterów 
i podnieś adaptery wypinając je z otworów 
na stelażu.





CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- Regularnie sprawdzaj śruby, mocowania, zasuwy i zapięcia aby upewnić się, że są one zamocowane 
poprawnie 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 silikonu w sprayu. 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 wypadku mogą 
zostać uszkodzone.

- Zawsze używaj osłony przeciwdeszczowej podczas złej pogody.

- Nie umieszczaj przedmiotów na budce, może to spowodować uszkodzenie wózka i/lub być 
niebezpieczne dla dziecka.

- Jakiekolwiek obciążenie umieszczane na rączce i/lub oparciu siedziska i/lub bokach wózka może 
wpływać na stabilność wózka.

- 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.

- Tkaniny powinny być czyszczone według wskazówek podanych 
na etykietkach.

- NIE PRAĆ W PRALCE. Do czyszczenia używaj gąbki nasączonej łagodnym detergentem w wodzie o 
otemperaturze 30 C.



GWARANCJA
ZACHOWAJ ORYGINALNY DOWÓD ZAKUPU Z INFORMACJĄ O GWARANCJI

Dowód zakupu będzie wymagany jeśli znajdziesz usterkę. Dowód zakupu musi zawierać widoczną datę 
zakupu. W pierwszej kolejności należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu. Nie można żądać 
wymiany lub zwrotu produktu. Wszelkie naprawy produktu nie wydłużają terminu przysługującej 
gwarancji. Nie zwracaj produktu bezpośrednio do producenta.

SERWISOWANIE TWOJEGO WÓZKA OYSTER 3
Zalecamy aby przeprowadzać regularną kontrolę wózka przez autoryzowanego sprzedawcę 
produktów BabyStyle co 12 miesięcy. Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub 
zalecanych przez producenta/sprzedawcę.

BabyStyle UK Ltd. udziela gwarancji wspierając w zakresie sprzedaży detalicznej pośrednika, od 
którego zakupiłeś ten produkt. Gwarancja 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. 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 z 
instrukcjami jak dbać o wózek. Gwarancja na ten produkt jest ważna od daty zakupu podanej na 
dowodzie zakupu. 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

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Chociaż uważamy, że informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są prawidłowe i wiarygodne w 
momencie jej wydruku, nie ponosimy odpowiedzialności za jej precyzyjność i nie będziemy ponosić 
odpowiedzialności za jej interpretację i wykorzystanie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, 
modyfikacji, dodania lub usunięcia specyfikacji produktu w dowolnym momencie bez uprzedniego 
powiadomienia.

POLITYKA GWARANCYJNA
W BabyStyle gwarantujemy, że Twój produkt został wyprodukowany zgodnie ze wszystkimi 
aktualnymi europejskimi normami bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do tego produktu, i że 
produkt jest wolny od wad jakości wykonania i materiałów w momencie zakupu. Podczas procesu 
produkcyjnego ten produkt przeszedł rygorystyczne kontrole jakości. Pomimo naszych starań, jeśli ten 
produkt wykazuje wadę produkcyjną lub materiałową przed upływem 24-miesięcznego okresu 
gwarancji na ramę i siedzisko oraz 6 miesięcznego okresu gwarancji na gondolę, tkaniny i osłonę 
przeciwdeszczową, będziemy przestrzegać warunków gwarancji pod warunkiem, że produkt był 
przeznaczony do normalnego użytkowania zgodnie z opisem w instrukcji i został prawidłowo 
serwisowany i konserwowany zgodnie z opisem w instrukcji, w celu uzyskania dalszych informacji 
prosimy o kontakt z miejscem zakupu. Zachowaj swój oryginalny dowód zakupu.



WARUNKI GWARANCJI
- Stelaż i siedzisko: 24 nieprzerwane miesiące.
- Tkaniny siedziska, gondola, akcesoria i osłona przeciwdeszczowa: 6 nieprzerwanych miesięcy.
- Gwarancja dotyczy pierwszego właściciela i jest niezbywalna.

Gwarancja zostanie unieważniona w następujących okolicznościach:
- Produkt był używany do celów innych niż opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Produkt był w naprawie w nieautoryzowanym serwisie.
- Jeśli nie można dostarczyć oryginalnego dowodu zakupu.
- Jeśli wada jest wynikiem niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej konserwacji, 
   zaniedbania lub obrażeń od uderzenia.
- Jeśli części wykazują normalne zużycie, którego można się spodziewać 
   po codziennym użytkowaniu produktu (koła, części obrotowe lub ruchome itp.).

Gwarancja na ten produkt obowiązuje od daty zakupu podanej na oryginalnym dowodzie 
zakupu. Nie wpływa to na twoje prawa ustawowe.



KARTA GWARANCYJNA



NOTATKI



Import i Dystrybucja: J. Musioł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo 
Usługowe MARKO Spółka Jawna, ul. Marklowicka 17,   44-300 Wodzisław Śląski,  

tel. +48 32  453 01 71   e-mail: info@marko-baby.pl   |   www.marko-baby.pl


