TREK
wózek spacerowy
Dziękujemy za wybór Mamas & Papas.
Zapoczątkowaliśmy Mamas & Papas, aby tworzyć piękne rzeczy dla naszych córek. Nasze pomysły
pochodzą z zaangażowania w projekt, wyszukane detale i najlepsze tkaniny. Ostatecznie to, co
najlepsze dla naszych dzieci i Ciebie. Nasza firma powstała ponad 25 lat temu, każdego roku
wprowadza nowe kolekcje i rozwija nagradzane projekty. Postawiliśmy sobie za zadanie
projektowanie i tworzenie produktów na najwyższym poziomie, dla zadowolenia naszych rodzin.
Zapraszamy do wyrażania wszelkich opinii i komentarzy z Twojej strony.
David i Luisa - założyciele firmy.

• Wszystkie tkaniny wózków Mamas & Papas są odporne na deszcz. Jeśli jednak wózek ulegnie
zamoczeniu nie składaj go do czasu wyschnięcia. Zawsze zezwalaj na wyschnięcie tkaniny w
sposób naturalny z dala od źródeł ciepła, takich jak piece, kaloryfery i bezpośrednie światło
słoneczne.
• Tkaniny, chociaż są starannie wybierane i przetestowane, pranie maszynowe, normalne zużycie i
ekspozycja na silne światło słoneczne mogą spowodować przebarwienia.
• Wystające krawędzie tkaniny są często pierwszym zużywającym się i strzępiącym elementem,
należy o tym pamiętać podczas przechowywania lub transportowania wózka i akcesoriów.
• W razie potrzeby lekkie zabrudzenia na wózku można usunąć wilgotną gąbką z łagodnym
detergentem.
• Nie używać materiałów ściernych lub wybielających do czyszczenia tkaniny lub stelaża

Montaż przednich kół

INSTRUKCJA OBSŁUGI
UWAGA: PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA
PRZYSZŁOŚĆ
Wskazówki bezpiecznego użytkowania
• Pojazd ten jest przeznaczony dla dzieci od 6 miesięcy do osiągnięcia wagi 15 kg (około 3 lata).
• OSTRZEŻENIE: Pozostawienie dziecka bez opieki może stwarzać dla niego zagrożenie.
• OSTRZEŻENIE: Przed użyciem upewnij się, że wszystkie blokady są prawidłowo zablokowane.
• OSTRZEŻENIE: Wózek nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6 miesięcy.
• OSTRZEZENIE: Dziecko w wózku powinno być zawsze przypięte pasami bezpieczeństwa.
• OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj pasa krokowego w połączeniu z pasem barkowym.
• OSTRZEŻENIE: Każde dodatkowe obciążenie na rączce wpływa niekorzystnie na stabilność
wózka.
• OSTRZEŻENIE: Produkt nie jest odpowiedni do biegania i jazdy na rolkach.
• Nie należy używać części zamiennych lub akcesoriów innych niż zatwierdzone przez Mamas &
Papas. Stosowanie nieoryginalnych części i akcesoriów może spowodować uszkodzenie lub mieć
wpływ na bezpieczeństwo wózka.
• Wózek jest przeznaczony do przewozu jednego dziecka.
• Upewnij się, że dziecko znajduje się z dala od ruchomych części wózka, zwłaszcza podczas
wykonywania regulacji, w przeciwnym razie może zostać ranne.
• UWAGA: Zawsze używaj hamulca, kiedy pozostawiasz wózek nieruchomy.
• Należy zachować ostrożność podczas korzystania z wózka na schodach lub schodach ruchomych.
• Nie należy używać wózka w pobliżu otwartego ognia.
• Maksymalne obciążenie koszyka 3 kg.

Eksploatacja i konserwacja
• Wózek wymaga regularnej konserwacji. Sprawdzaj systematycznie, czy pasy bezpieczeństwa są
zamontowane prawidłowo i nie uszkodzone, przeglądaj elementy blokujące, koła itp. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, należy zaprzestać użytkowania wózka.
• Elementy metalowe i z tworzyw sztucznych, należy przecierać wilgotną ściereczką, nie wolno
używać materiałów ściernych ani wybielacza.
• Czyszczenie i smarowanie kół oraz przesuwnych części za pomocą sprayu silikonowego. Nie
używaj oleju, który przyciąga kurz, piasek i ma tendencję do zatykania i uszkodzenia części
ruchomych.

Użycie kół obrotowych

Rozkładanie wózka spacerowego

Korzystanie z pasów bezpieczeństwa

Usuwanie kosza

Korzystanie z hamulca

Składanie wózka

Regulacja oparcia

Montaż osłony przeciwdeszczowej

Montaż budki

Montaż pokrycia siedziska

Usuwanie taśmy

Montaż akcesoriów ( dostępne oddzielnie)

Korzystanie z uchwytów przenośnych

Wyłączny dystrybutor Mamas & Papas w Polsce
4KIDS-DYSTRYBUCJA SP.J.
UL. KOŁO BIAŁUCHY 3 , 31-235 KRAKÓW
TEL. +48 (12) 388 02 29 , +48 881 919 781
Punkt serwisowy: UL. MYŚLIWSKA 55 , 30-718 KRAKÓW
Wszelkie informacje na www.mamasandpapas-polska.pl

