AQUILA
Wózek dziecięcy głęboko-spacerowy
Przeznaczony dla dziecka od 0 do 3 lat (0 -15kg), Wykonany wg normy EN-1888:2003/A1,A2,A3:2005

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO WÓZKA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na później.
Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone w przypadku nie stosowania
zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji!
OSTRZEŻENIA:
- Wózek przeznaczony jest dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy i do masy 15 kg.
- Pozostawienie dziecka bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
- Przed użyciem wózka upewnij się, że mechanizmy składania wózka zostały zablokowane.
- Używaj, szelek gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać.
- Nie stosuj materacyka grubszego niż 20 mm.
- Zawsze używaj pasa krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.
- Każde obciążenie zawieszone na prowadnicy wózka narusza jego stabilność.
- Produkt nie jest przeznaczony do jazdy na rolkach, łyżwach ani do biegania.
- Wózek służy do przewozu tylko 1 dziecka.
- Nigdy nie zostawiaj wózka z dzieckiem na pochyłości nawet jeśli hamulec został zablokowany, gdyż istnieje
prawdopodobieństwo zsunięcia.
- Nie używaj wózka jeśli jakikolwiek jego element został uszkodzony.
- Upewnij się, że podczas składania i rozkładania wózka dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości.
- Dokonując, regulacji należy upewnić się, że części ruchome produktu nie stykają się z częściami ciała dziecka.
- Zawsze należy blokować hamulec podczas postoju.
- Nie przenoś gondoli z dzieckiem w środku. Uchwyt w budce służy wyłącznie do przenoszenia pustej gondoli.
- Nigdy nie przenoś wózka z dzieckiem w środku, trzymając za barierkę. Grozi wypadkiem.
- Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 2 kg.
- Maksymalne obciążenie torby wynosi 2 kg.
- W produkcie powinny być zastosowane wyłącznie oryginalne części zatwierdzone przez producenta.
- Wjeżdżając na krawężnik lub inny stopień należy podnieść przednie zawieszenie.
- Nie zjeżdżać wózkiem po schodach.
- Wózek należy przechowywać w miejscu suchym, niedostępnym dla dzieci.
- Zabrania się poprzecznego kołysania wózka na boki.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROZKŁADANIE WÓZKA
Aby rozłożyć wózek, połóż go na płasko (rys. 1),pociągnij rączkę do góry, a następnie energicznie do siebie,
aż do zablokowania się mechanizmu składania.
UWAGA ! Upewnij się, że wózek jest prawidłowo rozłożony przed rozpoczęciem użytkowania.
MONTAŻ I DEMONTAŻ KÓŁ
Aby zdemontować koła tylne, wciśnij przycisk znajdujący się w centralnej części koła (rys. 2) i zdejmij je z osi.
Można zdemontować koło również poprzez odciągnięcie metalowej blokady i wyciągnięcie koła wraz z półosią (rys. 3).
Aby je powtórnie zamontować wsuń koła na oś, aż do momentu zablokowania trzymając wciśnięty przycisk w centralnej
części koła. Koła przednie zdejmujemy poprzez przyciśnięcie górnego przycisku w obrotnicy (rys. 4) i wyjmujemy całe koło
z osią. Aby powtórnie założyć koło należy oś włożyć do obrotnicy i wciskać aż do momentu zablokowania.
UWAGA ! Upewnij się, że wszystkie koła są prawidłowo zamontowane, przed rozpoczęciem użytkowania.
HAMULEC POSTOJOWY
Wózek posiada hamulec postojowy tylny. Aby zablokować hamulec, wciśnij jego stopkę (rys. 5). W celu odblokowania, unieś
stopkę. Hamulec jest zespolony, wciskając lub podnosząc stopkę z jednej strony strony blokujemy oba koła.
UWAGA ! Przed rozpoczęciem jazdy, upewnij się, że hamulec jest odblokowany.
UWAGA ! Zawsze blokuj hamulec bezpieczeństwa, gdy pozostawisz wózek na nachylonej powierzchni.
UWAGA ! Hamulec nie służy do zwalniania, należy go zablokować po całkowitym zatrzymaniu wózka.
REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI
Wózek posiada regulację wysokości rączki. Aby dokonać regulacji, wciśnij okrągłe przyciski, znajdujące się po obu stronach
rączki, a następnie ustaw właściwą wysokość (rys. 6)
MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI
Aby zamontować gondolę ustaw plastikowe prowadnice pionowo (rys. 7).Następnie wprowadź je do kaset znajdujących
się po obu stronach ramy (rys…) do momentu zablokowania. Aby gondolę zdemontować, naciśnij jedną ręką przycisk
znajdujący się przy kasecie, a następnie pociągnij gondolę ku górze (rys. 8)
UWAGA ! Upewnij się, że gondola jest prawidłowo zamontowana.
Gondola posiada funkcję kołysania i regulowany podgłówek, którego pozycję uzyskujemy pociągając go do góry,
a opuszczamy podnosząc blokadę (rys. 9). Funkcję kołysania gondoli blokujemy wysuwając podpórki z przodu i tyłu gondoli.
REGULACJA BUDKI
Regulacja budki wózka przy gondoli odbywa się poprzez naciśnięcie przycisków po obu stronach budki (rys. 10). Montaż budki
wózka przy spacerówce odbywa się na wcisk w przeznaczone do tego otwory (rys. 11). Późniejsza regulacja odbywa się
poprzez delikatne przesuwanie do przodu lub do tyłu.

MONTAŻ I DEMONTAŹ SIEDZISKA
Wózek posiada możliwość montażu siedziska zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy (rys. 12). Siedzisko montujemy
i demontujemy tak samo jak gondolę. (patrz MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI).
UWAGA ! Upewnij się ,że siedzisko jest prawidłowo zamontowane przed rozpoczęciem użytkowania. Sprawdź, czy metalowe
wypustki zablokowane są w zaczepach po obu stronach wózka.
UWAGA ! Wózek składać przy oparciu złożonym do pozycji leżącej.
REGULACJA PODNÓŻKA
Wózek posiada regulowany podnóżek. Aby go ustawić we właściwej pozycji wciśnij przyciski po obu jego stronach (rys. 13).
MONTAŻ I DEMONTAŻ BARIERKI
Siedzisko wyposażone jest w barierkę bezpieczeństwa. Aby ją zamontować zamknij „skrzydełka” blokady (rys. 14).
By zdemontować należy otworzyć „skrzydełka” blokady i barierkę pociągnąć do siebie. Barierkę można odpiąć jednostronnie.
UWAGA ! Zawsze używaj barierki w połączeniu z pasem zabezpieczającym, gdy w siedzisku znajduje się dziecko .
UWAGA ! Barierka nie służy do przenoszenia wózka.
PASY BEZPIECZEŃSTWA
Siedzisko wyposażone jest w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Należy ich używać od momentu, gdy dziecko zaczyna
samodzielnie siadać. Usadź dziecko, wyreguluj długość pasków, tak aby przylegały do ciała dziecka, ale go nie uciskały,
a następnie wepnij widełki wszystkich pasków do centralnej klamry. Siedzisko dodatkowo posiada zabezpieczający pas
krokowy, który przypinamy do barierki za pomocą nap.
UWAGA ! Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa, gdy w siedzisku znajduje się dziecko.
REGULACJA OPARCIA
Siedzisko posiada 4-stopniową regulację kąta oparcia. Aby oparcie opuścić, podciągnij plastikową dźwignie w tylnej części
oparcia (rys. 9), a następnie ustaw właściwą pozycję. Aby unieść oparcie, wystarczy podciągnąć je ku górze,
aż do osiągnięcia właściwej pozycji.
TORBA
Wózek posiada funkcjonalną torbę, którą montujemy na rączce wózka za pomocą nap powyżej regulacji wysokości rączki.
MOSKITIERA
Wózek posiada praktyczną moskitierę (rys. 16).Moskitiera pasuje zarówno do wersji głębokiej jak i spacerowej.
FOLIA PRZECIWDESZCZOWA
Wózek posiada folię przeciwdeszczową z wywietrznikami na wysokości twarzy dziecka (rys. 16).
Folia pasuje zarówno do wersji głębokiej jak i spacerowej.
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SKŁADANIE WÓZKA
Aby złożyć stelaż, ustaw się za wózkiem od strony rączki, odblokuj zabezpieczenie przy mechanizmie składania,
a następnie podciągnij plastikowe dźwignie po obu stronach rączki (rys. 15) i pchnij rączkę do dołu, aż do całkowitego
złożenia się stelaża. Zabezpiecz ramę przed samoczynnym rozłożeniem.
SYSTEM ANTYREFLUKSOWY
Gondola wózka została wyposażona w system antyrefluksowy. Należy nacisnąć oba przyciski po obu stronach gondoli
i przestawić ją w dół (rys. 17). Wewnątrz gondoli należy zainstalować „majteczki”, które zapobiegają zsuwaniu dziecka.
Po zakończeniu karmienia gondolę należy przestawić do pozycji przewozowej naciskając przyciski po obu stronach gondoli
i unosząc ją do momentu zablokowania.
UWAGA ! Nie przewoź dziecka w ustawieniu gondoli antyrefluks oraz podczas karmienia używaj „majteczek” zapobiegających
zsuwaniu dziecka.
MONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO
Wózek oferowany jest również w wersji z fotelikiem samochodowym dla dzieci . Aby zamocować fotelik, należy przymocować
odpowiednie adaptory do stelaża wózka. Aby zamontować adaptory na stelażu wózka, należy wpiąć je w przeznaczone do
tego kasety (rys. 18).
UWAGA ! Upewnij się, że adaptory są prawidłowo zamontowane i zablokowane.
Po zamontowaniu adaptorów możemy przystąpić do montażu fotelika, wpinając jego zaczepy w plastikowe uchwyty
znajdujące się w adaptorach.
UWAGA ! Upewnij się, że fotelik jest prawidłowo zamontowany. (obydwa uchwyty muszą być prawidłowo zablokowane)
Aby wypiąć fotelik należy pociągnąć równolegle za dźwignie znajdujące się po obu stronach fotelika.
W celu zdemontowania adaptorów należy postępować jak przy montażu i demontażu gondoli i siedziska.
KONSERWACJA
1. Produkt wymaga okresowej konserwacji.
2. Metalowe elementy oraz części z tworzyw sztucznych można czyścić wilgotną szmatką z użyciem delikatnego detergentu.
Po czyszczeniu należy wytrzeć produkt do sucha.
3. Tapicerkę wózka można czyścić ręcznie wilgotną szmatką w temp. 30°C z użyciem delikatnego środka piorącego.
Nadmierne czyszczenie tapicerki może spowodować zmianę koloru, a nasiąknięcie wodą odkształcenie wkładów
usztywniających. Po czyszczeniu produkt należy wysuszyć wieszając tapicerkę w miejscu, gdzie jest dobra wentylacja.
W przypadku poszycia ze skóry lub skóropodobego należy je czyścić stosując odpowiednie środki do tych materiałów.
4. Narażenie produktu na długotrwałe działanie promieni słonecznych może spowodować płowienie tapicerki.
5. Nie należy prać elementów tapicerki w pralce, ani też wirować ich mechanicznie.
6. Nie należy używać wybielacza. Wolno używać wyłącznie delikatnych detergentów.
7. Nie umieszczaj wózka w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, dmuchaw, otwartego ognia itp.) może to spowodować
uszkodzenie części plastikowych.
8. Okresowo sprawdzaj luzy śrub, wymieniaj uszkodzone części, konserwuj używając środków opartych na teflonie.
9. Regularnie oczyszczaj koła i ich okolice z piasku i soli oraz unikaj ich kontaktu ze słoną wodą.
10. Regularnie sprawdzaj ustawienie pasów bezpieczeństwa oraz innych elementów posiadających możliwość regulacji.

WARUNKI GWARANCJI
1. Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176) zatem dotyczy
tylko sprzedaży na rzecz Konsumentów.
2. Gwarancja jest ważna tylko wtedy gdy Kupujący przedstawi oryginał dowodu zakupu (z oznaczoną datą zakupu, nazwą
produktu, nazwą i adresem sprzedawcy), a zawarte na dowodzie zakupu dane są kompletne i czytelne oraz kartę
gwarancyjną umożliwiającą ustalenie pochodzenia wyrobu od Gwaranta i okresu gwarancji. Do zgłoszonej reklamacji
należy dołączyć dokładny opis uszkodzenia.
3. Gwarancja zapewnia Kupującemu wyrób wysokiej jakości. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania będzie właściwy
montaż zgodny z instrukcją, używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zachowanie prawidłowych zasad
jego konserwacji.
4. Gwarancja obejmuje wyłącznie towary sprzedawane na terytorium UE i znajdujące się na tym terytorium w czasie
rozpatrywania reklamacji.
5. W razie wystąpienia wad w wyrobie Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym sprzedawcy,
w formie stosownego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego dokładny opis wady.
6. Kupujący zobowiązany jest do wydania wyrobu lub jego części składowych wymagających naprawy Gwarantowi celem
przewiezienia do siedziby Gwaranta i dokonania naprawy. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu wyrobu
zamiennego na czas wykonywania czynności naprawczych.
7. Odmowa wydania wyrobu (jego części) do naprawy w warunkach fabrycznych, oznaczać będzie, że Kupujący zwolnił
Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.
8. Reklamowany produkt powinien być dostarczony do Producenta, Serwisu, Sprzedawcy w stanie czystym
oraz w stosownym opakowaniu (karton) zabezpieczającym przed uszkodzeniami w transporcie.
9. O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia
reklamacji, a w sytuacjach wyjątkowych termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 7 dni o czym Kupujący zostanie
powiadomiony oddzielnym pismem.
10. Gwarant pokryje koszty transportu przy zwrocie naprawionego produktu na terenie kraju i w sytuacji gdy reklamacja
była uzasadniona.
11. W przypadku przekazania przez Gwaranta naprawionego produktu do sprzedawcy powinien on zostać odebrany
niezwłocznie przez kupującego w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty rozpatrzenia reklamacji. Po upływie
tego terminu Gwarant, Sprzedawca będzie uprawniony do likwidacji towaru bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia produktu do Gwaranta
do dnia odesłania go do Kupującego.
GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:
1. Wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy zakupie.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz nieostrożnego przewozu.
3. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz niezgodnego z zasadami używania, przechowywania i konserwacji.
4. Uszkodzenia powstałe w wyniku zagubienia elementów wózka.
5. Uszkodzenia spowodowane próbą naprawy przez nieautoryzowany serwis lub próbą naprawy przez osoby trzecie.
6. Zniszczenia tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych (płowienie), skutków niewłaściwego
prania i konserwacji.
7. Uszkodzenia mechaniczne między innymi rozdarcia, otarcia, uszkodzenia folii i siatek.
8. Usterki wynikające z naturalnego zużycia produktu np. ścieranie się kół oraz przebicia dętki.

KARTA GWARANCYJNA
PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

DATA:
HISTORIA SERWISOWA:

PODPIS KUPUJĄCEGO

DATA:

www.babysafe.eu
LOGIS S.A.
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 36
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