
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MARLA

Dziękujemy za zakup produktu BABY MONSTERS.
Prosimy przed użyciem dokładnie przeczytać załączoną instrukcję.
Niezastosowanie się do instrukcji może zagrażać bezpieczeństwu Twojego dziecka.
Ten wózek został zaprojektowany dla dzieci od 0 do 36 miesięcy.
Pozycja o najwyższym kącie nachylenia jest zalecana dla dzieci od 6 miesiąca życia.
Przeczytaj poniższą instrukcję i stosuj się do niej podczas korzystania z wózka.

UWAGA!
Proszę przeczytaj uważnie całą instrukcję przed pierwszym użyciem wózka, to zagwarantuje 
bezpieczne użytkowanie od początku do końca.

1. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru.
2. Nigdy nie podnoś wózka, kiedy dziecko jest w środku.
3. Nigdy nie reguluj wózka kiedy dziecko jest w środku.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie blokady są na swoim miejscu.
5. Aby uniknąć obrażeń, należy upewnić się, że dziecko nie znajduje się w bliskiej 

odległości podczas rozkładania lub składania wózka.
6. Wózek nie jest zabawką, nie należy pozwolić dzieciom na zabawę wózkiem.
7. Używaj zawsze pasów bezpieczeństwa. 
8. Produkt nie jest przeznaczony do biegania, jazdy na rolkach lub innej aktywności 

fizycznej.
9. Nie należy pozwolić dziecku spać we wózku całej nocy, gdyż grozi to poważnymi 

problemami.
10. Każdy dodatkowy ładunek lub przedmiot, który wisi na kierownicy, oparciu lub bokach, 

wpływa na stabilność wózka.
11. Aby uniknąć uduszenia trzymaj wszystkie plastikowe torby i woreczki z dala od dzieci.
12. Nigdy nie korzystaj ze schodów, kiedy dziecko siedzi w wózku.
13. Zawsze upewnij się, że hamulec jest dobrze zablokowany, zanim puścisz wózek.
14. Nigdy nie pozwalaj dziecku wchodzić lub wychodzić samodzielnie z wózka.
15. Trzymaj wózek z dala od ognia.
16. Zawsze przed użyciem sprawdzaj czy adaptery, siedziska i inne akcesoria są prawidłowo

zamontowane.
17. Ten wózek został zaprojektowany dla dzieci od 0 do 36 miesięcy życia.
18. Maxymalne obciążenie dla siedziska spacerowego to 15kg

Maxymalne obciążenie dla gondoli to 9kg
Maxymalne obciążenie dla kosza zakupowego to 3kg.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

A. LISTA CZĘŚCI
1. Daszek 2. Pałąk
3. Pasy bezpieczeństwa 4. Podnóżek
5. Guzik blokady przednich kół 6. Koła przednie
7. Rączka 8. Guzik regulacji rączki
9. Blokada transportowa 10. Przycisk odblokowujący pałąk
11. Przycisk regulacji podnóżka 12. Hamulec
13. Kosz zakupowy 14. Koła tylne

ROZKŁADANIE I MONTAŻ
B. Rozkładanie: Otwórz pudełko i wyjmij wózek (1); zwolnij blokadę transportową (2); 
Przytrzymaj rączkę i pociągnij stelaż do momentu, aż usłyszysz kliknięcie, wózek rozłoży się 
(3).

C.Montaż przednich kółek
Umieść koła z przodu stelaża i umocuj w odpowiedni otwór do momentu, aż usłyszysz 
kliknięcie.

 
D.Montaż tylnych kółek
Umieść koła z tyłu stelaża i umocuj w odpowiedni otwór do momentu, aż usłyszysz kliknięcie.



E.Mocowanie siedziska spacerowego
Ustaw i zamocuj adaptery siedziska w wyznaczone miejsca aż usłyszysz kliknięcie (1); Aby 
zdemontować siedzisko lub je odwrócić przyciśnij guziki po obu stronach i wyciągnij siedzisko.

F.Montaż pałąka
Ustaw i zamocuj pałąk w wyznaczone miejsce aż usłyszysz kliknięcie. Aby zdemontować pałąk 
naciśnij guziki po zewnętrznych stronach pałąka i wyjmij barierkę, tak jak pokazano na 
rysunku.

G.Regulacja podnóżka
Przyciśnij jednocześnie przyciski po obu stronach podnóżka, aby ustawić go na żądanej 
wysokości tak jak pokazano na rysunku.

H.Regulacja wysokości oparcia
Pociągnij do góry dźwignię umieszczoną z tyłu oparcia, aby ustawić je na żądanej wysokości, 
tak ja pokazano na rysunku.

I.Regulacja rączki
Przyciśnij jednocześnie oba guziki przy rączce, aby ustawić ją na żądanej wysokości tak jak 
pokazano na rysunku.

J.Odblokowanie przednich kółek 
Przesuń blokadę znajdującą się z tyłu koła do momentu, aż osiągnie ona ostateczną pozycję. 
Aby odblokować koło należy przesunąć blokadę w kierunku odwrotnym, aż osiągnie pozycję 
ostateczną tak jak pokazano na rysunku.

K.Użycie hamulca
Opuść dźwignię hamulca, aby zablokować koła. Podnieś dźwignię aby odblokować koła tak jak 
pokazano na rysunku.

L.Korzystanie z pasów bezpieczeństwa
Naciśnij środkowy przycisk, aby odpiąć uprząż i uwolnić pasy. Aby pasy działały prawidłowo 
zawsze używaj pasów naramiennych w połączeniu z pozostałymi.

M.Składanie wózka
Ustaw siedzisko przodem do kierunku jazdy. Przyciśnij guzik znajdujący się za pałąkiem i 
popchnij podnóżek do góry. Następnie naciśnij jednocześnie guziki znajdujące się na 
kierownicy (1i2) i popchnij lekko w dół do momentu aż się zablokuje.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
• Regularnie sprawdzaj śruby, nity, zamki itp., aby upewnić się, że działają prawidłowo
• Nie pozwalaj dzieciom wieszać się na kierownicy, pałąku lub stawać na podnóżku wózka
• Nie używaj wózka w pobliżu miejsc niebezpiecznych, w trudnych terenach itd.
• Unikaj przechowywania tego produktu w miejscach wilgotnych, zimnych lub o wysokiej 

temperaturze oraz z dala od ognia i źródeł ciepła
• Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta
• Każdy dodatkowy ładunek, przedmiot, który wisi na rączce lub bokach wózka wpływa na

stabilność wózka
• Ten wózek może być używany tylko i wyłącznie przez jedno dziecko, do czego został 

zaprojektowany
• Nie zaleca się używać żadnych innych akcesoriów i części zamiennych niż te, 

rekomendowane przez producenta

KONSERWACJA

Aby uniknąć ryzyka obrażeń dziecka, regularnie i okresowo sprawdzaj swój wózek. Do 
czyszczenia tkanin używaj zawsze szmatki i neutralnych detergentów. Sprawdź, czy w stelażu 
nie ma luźnych śrub, uszkodzonych części lub pęknięć, a w razie czego jeśli je znajdziesz 
natychmiast usuń. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi konserwacji i 
napraw tego  produktu.


