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Wstęp
Drogi Kliencie!
Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie marki Lionelo.
Nasze produkty wykonywane są z największą starannością, by
zapewnić Twojemu dziecku komfort korzystania, równocześnie
dbając o jego bezpieczeństwo. Dzięki wykorzystaniu wysokiej
jakości materiałów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych
oddajemy w Twoje ręce produkt idealny do codziennego
użytkowania.
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego
produktu, skontaktuj się z nami:
pomoctechniczna@lionelo.com
WAŻNE!
WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA
PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

Producent:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań
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WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA
PRZYSZŁOŚC JAKO ODNIESIENIE
OSTRZEŻENIA
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Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia
blokujące są włączone.
Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest
odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem.
Zawsze używaj systemu zapięć.
Sprawdź, czy urządzenia mocujące siedzisko są
prawidłowo załączone przed użyciem.
Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani
jazdy na rolkach.
Produkt jest odpowiedni dla dziecka o masie ciała do
22 kg lub do 4 lat (w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej).
W przypadku noworodków zaleca się stosowanie
najniższej pozycji oparcia.
Hamulce muszą być włączone podczas umieszczania
i wyjmowania dzieci z wózka.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie kosza
wynosi 3 kg.
Wszelkie ładunki przymocowane do uchwytu i / lub
z tyłu oparcia i / lub po bokach produktu wpłyną na
stabilność wózka.
Z produktu może korzystać jednocześnie tylko jedno
dziecko.

•
•
•

Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały
zatwierdzone przez producenta.
Należy używać wyłącznie części zamiennych
dostarczonych lub zalecanych przez producenta.
Nie używaj produktu na schodach.

Rozkładanie wózka
1. Odblokuj haczyk zabezpieczający. Chwyć za rączkę
i ją unieś aby rozłożyć wózek (1)
Uwaga! Podczas rozkładania wózka zachowaj ostrożność.
Ryzyko przytrzaśnięcia palca!
2. Wyprostuj ramę aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie
blokady. (2)
3. Podnieś oburącz i rozłóż wózek aż do zablokowania ram.
Sprawdź czy wózek prawidłowo rozłożył się i samoistnie nie
składa się.(3)
4. Rozłóż daszek (4)
Montaż i demontaż tylnych kół
1. Aby zamontować tylne koła, wsuń trzpień w odpowiednie
miejsce (25).
2. Aby zdemontować tylne koła wciśnij czerwony przycisk
umiejscowiony pod kołem, a następnie je wysuń (26).
Uchwyt (5) (6)
Aby zdemontować uchwyt dla dziecka, wciśnij z obydwu jego
stron przyciski i wyciągnij go.
Aby zamontować uchwyt, włóż go aż do zablokowania.
Uchwyt można również wyjąć z jednej strony i odchylić,
co ułatwia wkładanie i wyciąganie dziecka z wózka.
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Uchwyt na butelkę (7)
Uchwyt na butelkę jest mocowany na haczyku. Aby go
zdemontować, odwróć uchwyt do góry nogami i naciśnij
na niego, aż do odblokowania.
Aby zamontować uchwyt na butelkę, nałóż na haczyk aż
do jego zablokowania.
Daszek (8)
Aby złożyć daszek, delikatnie pociągnij go do zablokowania.
Regulowanie kąta oparcia
Aby zmienić kąt nachylenia oparcia pociągnij za uchwyt
z tyłu, spowoduje to jego obniżenie (9).
Aby unieść oparcie, przekręć pokrętło z tyłu w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara (10).
OSTRZEŻENIE: Jeśli dziecko nie potrafi samodzielnie
siedzieć, oparcie powinno być ułożone w najniższej
pozycji tak, aby pozycja dziecka była jak najbardziej
zbliżona do leżącej.
Pasy bezpieczeństwa (11) (12) (13)
Aby zapiąć pięciopunktowe pasy, nałóż końcówkę górnych
pasów na lewy i prawy, a następnie wsuń je w klamrę, aż
usłyszysz charakterystyczne kliknięcie zabezpieczenia.
Dopasuj pasy do wielkości dziecka.
Aby odpiąć pasy, wciśnij czerwony przycisk na klamrze.
OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa.

Regulacja podnóżka
Unieś podnóżek aby zmienić jego pozycję.
Aby obniżyć, chwyć za dźwignię, umiejscowioną od spodu (14).
Hamulec (15)
Kiedy wózek stoi oraz kiedy dziecko jest wyciągane lub
umieszczane w wózku, hamulec musi być zablokowany.
Wciśnij nogą przycisk przy tylnym kole, aby zablokować
hamulec. Unieś go, aby odblokować.
Koszyk do przechowywania (16)
Maksymalne obciążenie koszyka, znajdującego się pod
wózkiem, wynosi 3 kg.
Moskitiera (17) (18) (19)
Aby zamontować moskitierę, rozłóż daszek, nałóż moskitierę
i zaczep ją o ramy wózka jak na zdjęciach poniżej.

Składanie wózka
1.

Złóż daszek. Przesuń przycisk na rączce w lewo i ściśnij
ją (20).
2. Rama wózka złoży się samoistnie (21).
3. Dociśnij wózek aby mieć pewność, że został złożony
poprawnie (22).
4. Jeśli wózek nie zabezpieczył się samoistnie, zabezpiecz
go specjalnym zapięciem (24).
Uwaga! To, czy wózek zabezpieczy się samoistnie zależy od
pozycji oparcia. W przypadku maksymalnie opuszczonego
hak zabezpieczający powinien samoistnie wskoczyć we
właściwe miejsce (23).
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Konserwacja i czyszczenie
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1. Codzienna konserwacja:
•
Regularnie sprawdzaj stan wózka.
•
Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na wózku.
•
Nie używaj akcesoriów, które nie są dołączone do
oryginalnego zestawu.
2. Czyszczenie materiału:
•
Używaj wilgotnej szmatki do usuwania kurzu i lekkich
zabrudzeń.
•
Materiał można prać ręcznie z delikatnym detergentem
w wodzie o maksymalnej temperaturze 30°C
•
Materiału nie można prać w pralce, nie należy chlorować,
prasować, czyścić chemicznie oraz suszyć w suszarce.
•
Przed ponownym użyciem, materiał powinien być suchy.
3. Czyszczenie ramy
•
Czyść ramę wilgotną szmatką z delikatnym detergentem.
•
Nie używaj mocnych detergentów.
Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów
może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

Produkt spełnia wymagania norm: EN 1888-1:2019,
EN 1888-2:2019
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