
ALASKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór produktu marki BABY MONSTERS.

Przed użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję.

Bezpieczeństwo Twojego dziecka może być zagrożone, jeśli nie będziesz postępował zgodnie z niniejszą 

instrukcją.

Wózek spacerowy przeznaczony dla dzieci od urodzenia aż do 22kg.

Pozycja najbardziej leżąca jest zalecana dla noworodków.

OSTRZEŻENIA

Przeczytaj uważnie instrukcje przed użyciem produktu i zachowaj je na przyszłość.

• Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim dzieciom.

• Pozostawienie dziecka bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.

• Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie mechanizmy zostały prawidłowo zablokowane.

• Wózek jest homologowany do użytku dla dzieci od urodzenia aż do 22kg.

• Ważne jest, żeby osoba użytkująca wózek zrozumiała dobrze instrukcję obsługi.

• Używaj zawsze pasów bezpieczeństwa, ponieważ dziecko może wypaść z wózka.

• Nigdy nie przeciążaj wózka. Pamiętaj, max obciążenie koszyka to 2kg.

• Niewłaściwe składanie, rozkładanie lub użytkowanie wózka może powodować problemy i wpływać 

na bezpieczeństwo.

• Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie są zatwierdzone przez producenta.

• Każde dodatkowe obciążenie rączki wózka wpływa na jego stabilność.

• Używaj zawsze pasów pięcio-punktowych

• Nie zostawiaj nigdy wózka bez upewnienia się, że hamulec jest prawidłowo zablokowany. Unikaj 

pozostawiania wózka na wzniesieniach.

• Nie używaj nigdy wózka na schodach lub schodach ruchomych, ponieważ może zagrażać to 

bezpieczeństwu dziecka.

• Produkt nie jest przeznaczony do biegania ani jazdy na rolkach.

• Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie mechanizmy działają poprawnie.

• Nie należy używać innych części zamiennych niż te, które doradza i zapewnia producent lub 

dystrybutor.

• Aby uniknąć zagrożenia upewnij się, że podczas składania lub rozkładania wózka nie ma w pobliżu 

dziecka.

• Nie pozwól, aby dziecko bawiło się wózkiem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybranie produktu BABY MONSTERS.

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

Bezpieczeństwo twoich dzieci może być zagrożone, jeśli nie będziesz przestrzegał instrukcji.



Ten wózek spacerowy jest przeznaczony dla dzieci od urodzenia aż do 22kg.

Pozycja najbardziej leżąca jest zalecana dla noworodków.

A. Rozkładanie wózka

Zdejmij wszystkie materiały zabezpieczające i postaw wózek na podłodze tak, jak pokazano.

Otwórz wózek zwalniając blokadę (a).

Rozkładając wózek naciśnij przód, aż usłyszysz kliknięcie.

Aby wyregulować rączkę, naciśnij guzik regulacji po obu stronach i ustaw kierownicę na żądanej wysokości 

(b).

OSTRZEŻENIE!Aby zminimalizować grożące dziecku niebezpieczeństwo, upewnij się, że nie ma go w

pobliżu rozkładania wózka.

B. Zakładanie przednich kół

Włóż przednie koła do ich obudowy tak, jak pokazano.

Naciśnij przycisk i wyreguluj przednie koło.

Upewnij się, że wszystkie przyciski są umieszczone we właściwych miejscach.

Pociągnij za koło, aby upewnić się, że zostało poprawnie zamontowane.

C. Montowanie tylnych kół

Zamontuj tylne koła tak, jak pokazano.

Naciśnij przycisk (A), włóż koło do tylnej obudowy.

Pociągnij za koło, aby upewnić się, że zostało poprawnie zamontowane.

Aby wyciągnąć koło, naciśnij przycisk (a) i wyjmij koło.

D. Regulacja budki

Wyreguluj zaczepy plastikowe budki.

Dopasuj plastikowe elementy po obu stronach budki, jak pokazano.

E. Bezpieczeństwo dziecka

OSTRZEŻENIE!Upewnij się, że dziecko jest zapięte cały czas w poprawnie wyregulowaną uprząż.

Zapnij uprząż w sprzączce i dostosuj długość pasów do wzrostu swojego dziecka.

Aby rozpiąć uprząż, naciśnij guzik na środku sprzączki i wyjmij pasy.

Twoje dziecko powinno zawsze używać pasów bezpieczeństwa podczas podróży wózkiem

OSTRZEŻENIE!Zawsze używaj uprzęży biodrowej połączonej z pasem krokowym.

F. Używanie hamulca

Naciśnij hamulec, aby zatrzymać wózek.

Delikatnie popchnij wózek nie zwalniając hamulca, aby upewnić się, ze jest on poprawnie zablokowany.

Podnieś hamulec, aby go zwolnić.

G. Używanie blokady przednich kół

Podnieś guzik plastikowy, aby odblokować obracanie kół. Są dwie pozycje do wyboru:



-do jazdy tylko na wprost

-do jazdy z kołami obrotowymi 360º

H. Regulacja rączki

Aby wyregulować wysokość rączki naciśnij jednocześnie guziki znajdujące się po obu stronach rączki. Do 

wyboru są trzy poziomy regulacji rączki. Każdy poziom po 45º.

I. Regulacja wysokości oparcia

Aby wyregulować wysokość oparcia naciśnij guzik z tyłu oparcia i pociągnij sznurki. Jeśli chcesz położyć 

oparcie naciśnij tylko guzik i pociągnij w dół.

J. Montaż pałąka

Włóż końcówki pałąka w przeznaczone do tego otwory na stelażu wózka. Aby zdemontować pałąk przyciśnij 

guzik i wyjmij barierkę.

K. Regulacja podnóżka

Aby wyregulować oparcie na nóżki naciśnij jednocześnie dwa guziki umieszczone po obu stronach 

podnóżka. Podnóżek jest regulowany w trzech pozycjach.

L. Składanie wózka

1.Wyjmij dziecko z wózka, złóż daszek. Odegnij plastikową blokadę, która znajduje się po prawej stronie 

wózka tak, jak pokazano.

2.Znajdź pasek pod siedzeniem (nie ciągnij za pasy uprzęży!) i pociągnij delikatnie w górę, wózek złoży się 

na pół. Dopilnuj, aby wózek został zabezpieczony blokadą przed samoistnym rozłożeniem, zanim zabierzesz

wózek.

WAŻNE! Aby poprawnie złożyć wózek przednie koła powinny być zawsze odblokowane.

OSTRZEŻENIE! Aby zabezpieczyć dziecku bezpieczeństwo, upewnij się, że znajduje się ono daleko 

od wózka podczas jego składania.

UTRZYMANIE

Sprawdzaj regularnie wszystkie części takie jak, śruby, nity, łączniki, aby upewnić się, że są w 

dobrym stanie i mogą być prawidłowo użytkowane. Wymieniaj części, które są zużyte. Jeśli 

zamierzasz korzystać z wózka zimą, w pobliżu morza lub w terenie pamiętaj o każdorazowym 

wyczyszczeniu wózka po użyciu. Sól morska lub drogowa może spowodować korozję metalowych 

części wózka. Po użyciu wózka w takich warunkach należy dokładnie go wyczyścić.

• Sprawdzaj regularnie czy wszystkie mechanizmy działają poprawnie.

• Jeśli twój wózek jest zepsuty skontaktuj się ze sklepem, w którym go kupiłeś, ale nie używaj 

wózka.

• Nie wystawiaj wózka na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to mieć bowiem 

wpływ na tapicerkę wózka.



• Podczas transportu wózka uważaj, aby nie rozerwać tapicerki.

• Od czasu do czasu zdejmuj koła i smaruj je.

• Upewnij się za każdym razem, że blokady są odbezpieczone lub zabezpieczone, aby 

zapobiec ich zepsuciu.

• Jeśli pada deszcz zawsze używaj folii przeciwdeszczowej.

• Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów na budce wózka, ponieważ mogą ją zepsuć lub 

wpłynąć na bezpieczeństwo twojego dziecka.

• Zawsze przechowuj wózek w suchych miejscach, co znacznie poprawi jego konserwację.

• Aby zapobiec korozji, regularnie czyść metalowe części wilgotną szmatką i od razu je osusz.

• Tapicerka powinna być czyszczona zgodnie z danymi podanymi na etykiecie.

• Nie prać w pralce. Czyścić gąbką z delikatnym detergentem i ciepłą wodą.

INSTRUKCJE PRANIA

WKŁADKA

WAŻNE! ZATRZYMAJ TĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ I PRZECZYTAJ JĄ UWAŻNIE!

Demontaż siedziska 

Przed czyszczeniem lub instalacją fotelika da niemowląt

1. Otwórz napy po obu stronach pierścieni.

2. Odepnij zatrzask po wewnętrznej stronie ramy wózka.

3. Odepnij taśmy zamontowane na rzep, a następnie pociągnij do przodu, aby zdemontować siedzisko.

4. Stelaż wózka jest gotowy na zamontowanie fotelika samochodowego.

Składanie ramy po zdemontowaniu siedziska

1. Rozepnij klapę kosza i wyjmij pasek do składania wózka.

2. Pociągnij jednocześnie za pasek 1 i 2, aby złożyć stelaż.

Mocowanie siedziska (wykonując czynności odwrotne do demontowania siedziska)

1. Wsuń rękaw materiału na podnóżek.

2. Przymocuj materiał siedziska do stelaża wózka.

3. Włóż paski materiału do pierścieni po obu stronach i zapnij guziki.

UWAGA!

UPEWNIJ SIĘ, ŻE SIEDZENIE JEST ODPOWIEDNIO ZAMOCOWANE PRZED WŁOŻENIEM TAM 

DZIECKA!


