LO-EMMA
Stroller

User manual

1. IMPORTANT INFORMATION:
•
•
•
•

Before using the product, please read this user manual carefully and keep it for future
reference.
Improper use of the stroller could result in serious injury or death of your child.
All the pictures in the manual have been submitted for illustrative purposes only and are
subject to change without prior notice.
All the product information is subject to change without prior notice.

2. Manual:
BEFORE YOU START TO USE THE PRODUCT PLEASE READ THIS MANUAL AND KEEP
IT FOR FUTURE REFERENCE. IMPROPER USE OF THE LO-EMMA STROLLER COULD
RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH OF YOUR CHILD.
NOTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The stroller is suitable for children older than 6 months and weighing less than 15 kg.
Failure to follow the instructions in the manual could result in serious injury or death of
your child.
While using the stroller, a child should be always secured with a 5-point safety harness
system.
Do not ever leave your child unattended in the stroller.
If the stroller is damaged in any way, please stop using it immediately and contact your
dealer.
Do not allow your child to stand in the stroller. A child must be always secured with a 5point safety harness system.
The stroller is a single user product.
Any additional equipment, spare parts or accessories not specified by the manufacturer
should not be used.
Only the spare parts supplied by the manufacturer can be used with this stroller.
All the components of the stroller should be regularly checked to ensure they operate
properly.
Do not hang or place any heavy objects on the stroller’s bar. Otherwise it can cause the
stroller to overturn and hurt the child.
The product is not designed for running, skating, etc.
Before you start using the stroller, make sure the folding mechanisms are properly
locked.
Use both the crotch strap and the waist belt in order to secure a child in the stroller.
To prevent a child from injury, do not allow it to stay near the stroller when the product is
being assembled or disassembled.
Do not allow children to play with the product.
Always lock the stroller’s brakes when placing or removing the baby from the stroller.

The seat is NOT suitable for children younger than 6 months.
Keep the product away from fire.
The maximum load of the shopping basket is 1.5 kg.

3. BOX CONTENTS:
Please check if the product box contains all the following items.
If any of them is missing, please contact your dealer.
•
•
•
•
•
•
•
•

stroller frame with seat x1
front wheel x2
back wheel x2
rear wheel axle x1
rear wheel break x1
handle x1
universal stroller bag x1
practical storage tray x1

4. STROLLER ASSEMBLY INSTRUCTION:
4.1. Unfolding the frame:
•
•

Unlock the folded stroller frame by unfixing the locking hook from the clinch
(on the right side of the frame - Figure 1A).

Lift the stroller’s handle until it is fully open and locked in place.

4.2. Installing front wheels:
•

Install the front wheels so that the wheel brakes are in front of the stroller
(Figure 2).

4.3. Installing back wheels:
•
•
•
•
•
•
•

Place bearing shims on each side of the axle.
Align the stroller frame mounting brackets on each side of the axle.
Before putting on wheels connect the two frame brackets with the foot brake
bar.
Place the buttons on each side of the axle and put on the wheels.
Lock the wheels with special locking buttons.
Install the wheels’ covers (Figure 3).

Attach the assembled axle to the stroller frame in a way so that the brake
faces the outside of the stroller (Figure 4).

4.4. Installing the front panel and the back tray:
•

•

To install the panel slide the plastic connectors into the openings on the sides
of the stroller (Figure 5). The proper installation should be confirmed by a
“click” sound. To remove the panel, press the two tabs at the bottom toward
the inside of the stroller, and without releasing them, pull out the panel.
To mount the back storage tray, put it on the stroller’s handle so that it is
locked on both sides by the locks passing through the holes on the sides of
the tray (Figure 6).

5. STROLLER OPERATIONS:

5.1. Using the brake:
•
•

To engage the brake, press the foot brake lever located on one of the rear
wheels, or press the bar connecting the two rear wheel brakes. (Figure 7)
To release the break, use your foot to lift the break lever.

5.2. Backrest angle adjustment:
•
•
•

Pull the backrest adjustment lever located at the rear side of the backrest.
Holding the lever adjust the backrest into the desired position.
Release the lever in order to lock the backrest in place (Figure 8).

5.3. Footrest angle adjustment:
•
•
•

Press the lock buttons on both sides of the footrest.
Still holding the buttons tilt the footrest into the desired position.
Release the buttons in order to lock the footrest in place.

5.4. Harness adjustment:
•
•
•

To unfasten the safety harness, press the buttons at the top and bottom of the
buckle.
(Figure 9A).
Fasten the safety harness buckle (Figure 9B).
Adjust the length of the straps (Figure 9C).

6. FOLDING THE STROLLER

•
•
•

Move the stroller lock lever and push forward the built-in handle button
(Figure 10).
Still holding the button, push the stroller forward until it is fully folded
(Figure 10A).
Prevent the stroller from unfolding by putting the locking hook on the clinch (Figure
10B).

1. WAŻNE INFORMACJE:
•
•
•
•

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania
produktu i zachowanie jej na przyszłość.
Nieprawidłowe użycie wózka może zagrozić życiu lub zdrowiu dziecka.
Zdjęcia są poglądowe i mogą ulec zmianie bez informowania użytkownika.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez informowania użytkownika.

2. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:
PRZED UŻYTKOWANIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ
JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ. NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE WÓZKA DZIECIĘCEGO LOEMMA MOŻE ZAGROZIĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU DZIECKA.
UWAGA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wózek przeznaczony jest dla dzieci od 6. miesiąca życia i masie do 15 kg.
Nieprzestrzeganie procedur zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania może
doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała dziecka.
Podczas korzystania z wózka, dziecko powinno być zabezpieczone pięciopunktowymi
pasami bezpieczeństwa.
Dziecko znajdujące się w wózku, nie może być pozostawione bez opieki rodzica lub
opiekuna.
Jeżeli wózek jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, należy niezwłocznie zaprzestać
jego użytkowania oraz skontaktować się ze sprzedawcą.
Nie wolno pozwalać dziecku na wstawanie podczas przebywania w wózku – dziecka
musi być zabezpieczone pasami.
Wózek przeznaczony jest do użytku przez jedno dziecko.
Wszelkie dodatkowe wyposażenie, części zamienne i akcesoria nie wymienione przez
producenta nie powinny być stosowane.
Dozwolone jest używanie części zamiennych dostarczonych wyłącznie przez
producenta.
Wszystkie części wózka powinny być regularnie sprawdzane w celu upewnienia się, że
funkcjonują prawidłowo.
Nie zawieszaj ani nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na poręczy wózka, może to
doprowadzić do jego wywrócenia i zranienia dziecka.
Produkt nie jest przeznaczony do biegania, jazdy na rolkach itp.
Przed użyciem wózka należy upewnić się, że mechanizmy składania zostały
zablokowane.
Należy używać paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.
Aby uniknąć obrażeń dziecka upewnij się, że nie znajduje się ono w pobliżu wózka,
kiedy produkt jest rozkładany i składany.
Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.
Należy zawsze używać hamulca wkładając dziecko do wózka i wyjmując je.

Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
Produkt należy trzymać z dala od ognia.
Maksymalna ładowność kosza na zakupy wynosi 1,5 kg

3. ZAWARTOŚĆ KARTONU:
Prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie poniższe elementy zestawu znajdują się w kartonie.
Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.
•
•
•
•
•
•
•
•

rama wózka z poszyciem x 1
koło przednie x 2
koło tylne x 2
oś tylnego koła x 1
hamulec nożny tylnego koła x 1
pałąk x 1
uniwersalna torba do wózka x 1
praktyczna tacka ze schowkiem x 1

4. INSTRUKCJA MONTAŻU WÓZKA:
4.1. Otwarcie ramy wózka:
•
•

Zwolnij blokadę złożonej ramy wózka poprzez odczepienie haczyka
blokującego z zaczepu ( znajduje się z prawej strony ramy – ilustracja 1A )
Podnieś rączkę wózka, aż do pełnego otwarcia i zablokowania mechanizmu
na środku rączki.

4.2. Montaż przednich kół:
• Załóż przednie koła w taki sposób, aby hamulce kół znajdowały się z przodu
wózka ( ilustracja 2 ).

4.4. Montaż tylnych kół:
•
•
•
•
•
•
•

Zamontuj na osi z obu stron podkładki.
Nałóż z obu stron na oś uchwyty mocujące do ramy wózka
Przed założeniem kół połącz oba uchwyty pałąkiem hamulca nożnego.
Nałóż podkładki z obu stron osi, następnie zamontuj koła.
Aby zablokować koła nałóż specjalne podkładki blokujące.
Zamontuj osłonki kół ( ilustracja 3 ).
Zmontowaną oś załóż na ramę wózka w taki sposób, żeby hamulec był
skierowany na zewnątrz wózka ( ilustracja 4 ).

4.5. Montaż przedniego pałąka oraz tylnej tacki:
•

•

Aby zamontować pałąk wsuń plastikowe końcówki pałąka w otwory z boku
wózka ( ilustracja 5 ). Poprawny montaż powinien być zakończony
charakterystycznym kliknięciem. Aby zdemontować pałąk, przechyl dwa
zaczepy u dołu pałąka do wewnątrz wózka, nie zwalniając zaczepów,
wyciągnij pałąk.
Aby zamontować tylną tackę ze schowkiem, nałóż ją na rączkę wózka w taki
sposób aby została zablokowana z obu stron przez blokady przechodzące
przez otwory znajdujące się po bokach tacki ( ilustracja 6 ).

5. OBSŁUGA FUNKCJONALNOŚCI WÓZKA:
5.5. Obsługa hamulca:
•
•

Aby włączyć hamulec, naciśnij stopą na dźwignię hamulca, znajdującą się na
jednym z tylnych kół lub na pałąk łączący oba hamulce tylnych kół. ( Ilustracja
7)
Aby wyłączyć hamulec, podnieś stopą dźwignię hamulca.

5.6. Regulacja nachylenia oparcia:
•
•
•

Pociągnij dźwignię regulacji nachylenia oparcia, znajdującą się z tyłu oparcia.
Trzymając dźwignię ustaw oparce w pożądanej pozycji, podnosząc je lub
opuszczając.
Puść dźwignię w celu zablokowania oparcia ( ilustracja 8 ).

5.7. Regulacja nachylenia podnóżka:
•
•
•

Naciśnij na przyciski blokady, znajdujące się po obu stronach podnóżka
Trzymając przyciski, ustaw podnóżek w pożądanej pozycji.
Puść dźwignię w celu zablokowania pozycji podnóżka.

5.8. Regulacja pasów bezpieczeństwa:
•
•
•

Aby odpiąć pasy bezpieczeństwa naciśnij przyciski klamry z góry i z dołu.
( ilustracja 9A ).
Zapnij klamrę pasów bezpieczeństwa ( ilustracja 9B ).
Dostosuj długość pasa bezpieczeństwa ( ilustracja 9C ).

6. SKŁADANIE WÓZKA

•
•
•

Przesuń dźwignię blokady wózka i popchnij do przodu przycisk wbudowany w rączkę
( Ilustracja 10 ).
Trzymając przycisk, popchnij wózek do przodu, aż do całkowitego złożenia wózka
( Ilustracja 10A ).
Zabezpiecz wózek przed samoczynnym rozłożeniem, załóż haczyk blokujący na
zaczep ( Ilustracja 10B ).
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