WÓZEK G2
PRODUKT ZGODNY Z NORMĄ EN1888:2003+A3
Instrukcja obsługi

WAŻNE: Przed użyciem, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz zachować ją na
przyszłość. Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli zalecenia niniejszej instrukcji nie będą
stosowane.
Orbit Baby Bassinet Stroller G2 składa się z dwóch elementów: siedziska oraz stelaża Orbit Baby
Stroller Seat G2 oraz Orbit Baby Stroller Frame G2.

Orbit Baby Stroller Seat G2 [ siedzisko ]

Orbit Baby Stroller Frame G2 [ stelaż ]

Korzystanie z niniejszej instrukcji:
Każda czynność opisana jest w niniejszej broszurze oraz przedstawiona za pomocą ilustracji w
rozkładanym folderze. Cyfry takie jak
pojawiające się w broszurze dotyczą odpowiednich sekcji w
folderze. Symbole takie jak znajdujące się w broszurze dotyczą poszczególnych kroków pokazanych w
rozkładanym folderze. Litery takie jak
dotyczą elementów określonych na ilustracjach
umieszczonych zarówno w folderze jak i broszurze.
Niektóre z nazw ogólnych mogą różnić się w poszczególnych krajach. Wózek spacerowy może być
określany jako wózek dziecięcy. Gondola może być określana jako nosidełko. Gondola na ramie wózka
spacerowego może być nazywana wózkiem dziecinnym. Kołyska może być określana jako podstawka.
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie.

1

A osłonka przeciwsłoneczna
B osłona Paparazzi™
C tacka
D pałąk
E mocowanie siedziska
F SmartHub™-system rotacyjnego
siedziska 360°
G podnóżek
H dźwignia podnóżka
I zwalniacz
J blokada kół
K koło przednie
L tapicerka
M naramienna osłonka pasów
bezpieczeństwa
N regulator pasów
bezpieczeństwa
O pasy bezpieczeństwa
P klamra
Q dźwignia zwalniająca
R uchwyt skrętny
S blokada uchwytu skrętnego
T blokada składania wózka
U torba
V dźwignia hamulca
W koło tylne

OSTRZEŻENIA
NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH OSTRZEŻEŃ ORAZ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE
OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ.
• Zabrania się obsługi wózka Orbit Baby Bassinet Stroller G2 lub produktów powiązanych z Orbit
Baby przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na ten temat.
• Zabrania się korzystania z wózka jeśli jakiekolwiek elementy są uszkodzone, złamane lub jeśli
brakuje jakichkolwiek części. Należy korzystać wyłącznie z części zamiennych dostarczonych i
zaakceptowanych przez Orbit Baby. W przypadku braku instrukcji obsługi lub jeśli potrzebują
Państwo zamówić części zamienne bądź skorzystać z porady, prosimy o kontakt, korzystając z
danych teleadresowych dołączonych do niniejszego produktu.
• Wózek przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesięcy do maks. 15 kg (do ok. 3roku życia).

ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM OBRAŻENIOM CIAŁA LUB ŚMIERCI
• NIGDY nie pozostawiaj dziecka w wózku bez nadzoru.
• OSTRZEŻENIE: Pozostawianie dziecka bez opieki może być niebezpieczne.
•
•
•
•

Dziecko powinno znajdować się pod stałą opieką, pozwalającą na
zapewnienie mu stałego bezpieczeństwa.
Wózek musi być całkowicie zmontowany i zablokowany przed
użyciem.
ZABRANIA się korzystania z wózka w pojazdach silnikowych.
Wózek przeznaczony jest tylko dla jednego dziecka.

RYZYKO UPADKU: Należy unikać poważnych obrażeń spowodowanych upadkiem lub przechyleniem
się wózka.
• Dziecko należy zabezpieczyć odpowiednimi pasami bezpieczeństwa.
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•
•
•
•
•

Siedzisko wózka musi być bezpiecznie zablokowane w SmartHub i zablokowane w pozycji
użytkowej przed umieszczeniem w nim dziecka.
NALEŻY korzystać wyłącznie z wózka osadzonego w sposób bezpieczny w SmartHub.
Siedzisko wózka nie jest produktem przeznaczonym do niezależnego postawienia. Siedzisko
jest stabilne dopiero po umieszczeniu w SmartHub.
Ruchy dziecka mogą spowodować przesunięcie się siedziska wózka. NIGDY nie należy
umieszczać siedziska wózka w pobliżu krawędzi blatów, stołów lub innych podwyższonych
powierzchni.
NALEŻY wyjąć dziecko z wózka podczas wchodzenia i schodzenia po schodach lub korzystania
z windy.
NIE NALEŻY podnosić wózka lub siedziska za tackę na butelki, pałąk, osłonkę
przeciwsłoneczną czy tackę na przekąski.

OSTRZEŻENIA
•

Siedzisko wózka może przewrócić się na miękkim podłożu i spowodować uduszenie się
dziecka. NIGDY nie należy umieszczać wózka na łóżkach, sofach czy innych miękkich
powierzchniach.

ZAPOBIEGANIE PRZECHYLENIU SIĘ WÓZKA:
•
•
•

Zabrania się umieszczania paczek lub elementów akcesoriów na wózku, chyba że zostały one
wykonane lub specjalnie zatwierdzone przez Orbit Baby. Paczki lub elementy akcesoriów
mogą sprawić, że wózek będzie niestabilny.
UWAGA Każde obciążenie uchwytu wózka wpływa na jego stabilność.
NIE NALEŻY umieszczać ciężaru większego niż 0,5 kg w tacce na butelkę z wodą. Zbyt duży
ciężar może wpłynąć na stabilność wózka.

RYZYKO OPARZEŃ:
• NIE NALEŻY umieszczać gorących napojów na tacce na butelkę z wodą lub tacce na przekąski.
Gorące napoje mogą być rozlane przez oraz na dziecko, powodując obrażenia ciała.

RYZYKO UTRATY KONTROLI NAD WÓZKIEM:
•
•
•
•

Pchając wózek po nierównym terenie należy zawsze blokować przednie koła.
NALEŻY zachować szczególną ostrożność pchając wózek po nierównym terenie lub pod górę.
Zaciągnąć hamulec jeśli wózek nie porusza się.
NIGDY nie należy pozostawiać wózka bez nadzoru na terenie górzystym lub pochyłym nawet
z zaciągniętym hamulcem.

RYZYKO PRZYCIĘCIA:
•
•
•

•

Podczas składania i rozkładania wózka należy trzymać palce z dala od połączeń zawiasowych.
Podczas regulacji oraz mocowania siedziska wózka należy zawsze zwracać uwagę aby części
ciała dziecka nie znajdowały się w pobliżu ruchomych części oraz ramy wózka. Podczas
regulacji siedziska wózka należy trzymać ręce z dala od ruchomych części.
NALEŻY zachować ostrożność podczas pchania wózka w pobliżu drogi lub w zatłoczonych
miejscach.

OSTRZEŻENIE: Produkt ten nie nadaje się do biegania lub jazdy na rolkach.

OSTRZEŻENIA
•

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć obrażeń, podczas składania i rozkładania wózka dziecko powinno

•

OSTRZEŻENIE: Nie należy pozostawiać wózka dziecku do zabawy.

znajdować się poza zasięgiem wózka.
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•

•
•
•
•

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ CIAŁA LUB ŚMIERCI:
- NALEŻY ZACIĄGNĄĆ HAMULCE KIEDY WÓZEK JEST NIERUCHOMY
- NALEŻY PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- NALEŻY ZACIĄGNĄĆ WSZYSTKIE HAMULCE JEŚLI WÓZEK NIE ZNAJDUJE SIĘ W RUCHU.
- NIE WOLNO POZOSTAWIAĆ DZIECKA BEZ OPIEKI.
- NIE WOLNO PRZEWOZIĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO DZIECKA LUB TOREB W WÓZKU.
- NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DZIECI NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZASIĘGU JAKICHKOLWIEK
RUCHOMYCH CZĘŚCI PODCZAS REGULACJI WÓZKA, W PRZECIWNYM RAZIE DZIECKO MOŻE
ZOSTAĆ ZRANIONE.
- DZIECKO POWINNO BYĆ PRZYPIĘTE PASAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ CAŁY CZAS.
NIEZALECANE DLA DZIECI PONIZEJ 6 MIESIĄCA ŻYCIA.
OSTRZEŻENIE: NALEŻY KORZYSTAĆ Z PASÓW BEZPIECZEŃSTWA ZA KAŻDYM RAZEM.
OSTRZEŻENIE: JEŚLI WÓZEK NIE JEST UŻYWANY, NALEŻY ODCZEPIĆ PASKI NARAMIENNE Z
PASA BIODROWEGO I/LUB KLAMRY.
OSTRZEŻENIE: NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z TEGO SIEDZISKA Z INNYMI MODELAMI WÓZKÓW.

PIERWSZE KROKI
Wyjąć wszystkie elementy z opakowania. W skład zestawu wchodzi rama wózka, siedzisko wózka,
pałąk, tacka na przekąski, osłonka przeciwsłoneczna, podnóżek, dwa (2) koła przednie oraz dwa (2)
koła tylne. Części te zostały pokazane w rozkładanej instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIA
RYZYKO PRZYCIĘCIA:
•
•
•

NALEŻY unikać ryzyka przycięcia lub zablokowania palca. Podczas rozkładania wózka, dzieci
powinny znajdować się w bezpiecznej odległości. Podczas składania i rozkładania wózka
NALEŻY trzymać ręce z dala od ruchomych części
Przed użyciem, wózek musi być całkowicie rozłożony i zablokowany w danej pozycji. Głośne
KLIK oznacza, że wózek został rozłożony.
OSTRZEŻENIE Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie blokady znajdują się na swoim
miejscu.

ROZKŁADANIE RAMY WÓZKA
Rama wózka dostarczana jest w pudełku w postaci złożonej.
Należy chwycić lewą ręką za uchwyt
Prawą ręką obrócić rączki do góry.
Zablokować rączkę. Usłyszysz KLIK.

, a następnie prawym kciukiem wypchnąć blokadę

.

MONTAŻ RAMY WÓZKA (wymagany tylko dla pierwszego montażu, składowania oraz
transportu)
Umieścić tylne koła
w tylnych nóżkach. Usłyszysz KLIK kiedy koła znajdą się we właściwym
miejscu.
Umieścić przednie koła
w przedniej ramie ze wzmocnieniem krzyżowym. Usłyszysz KLIK
kiedy koła znajdą się we właściwym miejscu.
Zamknąć torbę
składając rączki torby. Usłyszysz KLIK.
Umieścić torbę pod ramą wózka. Usłyszysz KLIK kiedy znajdzie się na swoim miejscu.
OSTRZEŻENIA
RYZYKO PRZYCIĘCIA:
•

Podczas mocowania siedziska lub regulacji wózka należy trzymać dłonie i palce, zwłaszcza
dzieci, z dala od ruchomych części oraz od SmartHub.
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•
•

•
•
•
•
•
•

NIE WOLNO ciągnąć za dźwignie zwalniające kiedy siedzisko wózka jest złożone. Może to
uszkodzić siedzisko.
Obszar wokół SmartHub powinien być utrzymywany w czystości. Aby zapewnić właściwe i
bezpieczne osadzenie należy usunąć jakiekolwiek metalowe oraz plastikowe części, inne
elementy oraz płyny z obszaru mocowania. Zabrania się umieszczania siedziska na piasku lub
na innej powierzchni zawierającej drobne i luźne cząsteczki.
Głośne 'KLIK' oznacza, że siedzisko wózka zostało poprawnie umieszczone w SmartHub.
Zawsze należy sprawdzić czy siedzisko jest bezpiecznie osadzone w SmartHub poprzez
podniesienie i obrócenie siedziska.
Przed włożeniem bądź wyjęciem dziecka z siedziska wózka należy zablokować koła wózka, a
następnie sprawdzić stabilność siedziska.
Przed rozpoczęciem jazdy należy pamiętać aby siedzisko było należycie zablokowane. Podczas
jazdy wózkiem nie wolno obracać siedziska.
Po zakończeniu jazdy zaciągnąć hamulce postojowe oraz sprawdzić stabilność wózka.
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem należy upewnić się, że elementy mocujące korpusu wózka albo
siedziska są prawidłowo umieszczone.

MOCOWANIE SIEDZISKA WÓZKA
Siedzisko wózka dostarczane jest w pudełku w postaci złożonej.
Aby rozłożyć siedzisko należy umieścić mocowanie siedziska wózka
na płaskiej powierzchni,
a następnie docisnąć do górnej części siedziska wózka, aż zablokuje się w wymaganej pozycji.
Usłyszysz KLIK.

OSTRZEŻENIA
Jeśli KLIK nie jest słyszalne, oznacza to, że siedzisko dalej jest złożone. Nie należy korzystać z siedziska w
takim położeniu. Docisnąć do górnej części siedziska, tak aby zostało zablokowane.
Umieścić siedzisko w
a następnie obrócić do wybranej pozycji. Usłyszysz KLIK kiedy
siedzisko zostanie zablokowane w jednym z położeń.

MONTAŻ SIEDZISKA WÓZKA (wymagany tylko dla pierwszego montażu, składowania oraz
transportu).
Wyjąć z pudełka tackę , przednią barierkę , oraz podnóżek .
Zamontować osłonkę przeciwsłoneczną
umieszczając w górnych otworach pod osłonkę.
Usłyszysz KLIK.
Umieścić przednią barierkę w dolnych otworach pod uchwyt. Usłyszysz KLIK.
Nacisnąć oba przyciski na podnóżku i umieścić w otworach znajdujących się w dolnej części
dla montażu tacki na przekąski.
siedziska. Patrz część
Montaż Orbit Baby Stroller G2 jest zakończony.

ZABEZPIECZENIE DZIECKA
OSTRZEŻENIA
RYZYKO UPADKU: Należy unikać poważnych obrażeń ciała spowodowanych upadkiem lub
wysunięciem się dziecka. Należy zawsze stosować pasy bezpieczeństwa.
• NALEŻY za każdym razem używać pasy bezpieczeństwa.
• NALEŻY unikać poważnych obrażeń ciała spowodowanych upadkiem lub wysunięciem się
dziecka. NALEŻY zawsze stosować pasy bezpieczeństwa.
• NALEŻY pilnować aby dziecko nie wchodziło oraz nie wychodziło z siedziska bez nadzoru.
• Dziecko przebywające w siedzisku powinno zawsze mieć założone pasy bezpieczeństwa.
• OSTRZEŻENIE: NALEŻY zawsze używać pasa krokowego wraz z pasem biodrowym.

RYZYKO UDUSZENIA:
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•
•
•

Dziecko może udusić się luźnymi pasami bezpieczeństwa. NIGDY nie należy zostawiać dziecka
w wózku kiedy pasy są luźne lub nie są zapięte.
NIE NALEŻY umieszczać wewnątrz lub w pobliżu siedziska żadnych sznurków, tasiemek lub
podobnych elementów, które mogą owinąć się wokół szyi dziecka.
NIE NALEŻY umieszczać gondoli w pobliżu okna lub drzwi na taras gdzie dziecko może sięgnąć
po sznur od zasłon lub żaluzji i udusić się.

OSTRZEŻENIA
RYZYKO PRZYCIĘCIA:
•
•

NALEŻY trzymać dłonie i palce, zwłaszcza dzieci, z dala od ruchomych części podczas
umieszczania dziecka w siedzisku wózka.
OSTRZEŻENIE: Siedzisko nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

ZABEPIECZENIE DZIECKA
Siedzisko nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.
Otworzyć przednią barierkę
z jednej strony naciskając na owalny przycisk. Zaczepić zaciski
w bocznych kieszeniach, tak aby nie przeszkadzały podczas wkładania dziecka do
szelek
wózka.
Włożyć dziecko do siedziska. Umieścić pasy wokół dziecka i umieścić pasy naramienne w
klamrze krokowej . Usłyszysz dwa KLIKNIĘCIA. Dopasować pasy do ciała dziecka za pomocą
regulatora szelek, z naszytymi dwiema czerwonymi liniami
. Patrz część
dla regulacji
wysokości szelek naramiennych.
Zamknąć przednią barierkę. Usłyszysz KLIK. Dopasować wysokość podnóżka pociągając za
dźwignię podnóżka
umieszczoną poniżej podnóżka.

REGULACJA WYSOKOŚCI SZELEK NARAMIENNYCH
Wysokość szelek naramiennych można dopasować do wzrostu dziecka.
Jeśli konieczna jest regulacja szelek, należy wyjąć dziecko z siedziska, a następnie otworzyć
panel dostępu (górny) znajdujący się z tyłu siedziska wózka.
Nacisnąć plastikową zatyczkę szelek przez otwór w osłonce siedziska wózka.
Przeciągnąć pasy naramienne przez tapicerkę i siedzisko wózka do pożądanej długości.
Upewnić się, że pasy są dobrze zamocowane pociągając za nie.

KORZYSTANIE Z WÓZKA
OSTRZEŻENIA
RYZYKO UPADKU:
•

Podczas obracania lub wyciągania, siedzisko należy chwycić dwiema rękami.

RYZYKO PRZYCIĘCIA:
•
•

Podczas regulacji oraz mocowania siedziska wózka, należy zawsze zwracać uwagę aby części
ciała dziecka nie znajdowały się w pobliżu ruchomych części oraz ramy wózka. Podczas
regulacji siedziska wózka należy trzymać ręce z dala od ruchomych części.
Aby uniknąć przycięcia rąk, stóp lub nóg dziecka, ustawić podnóżek w położeniu nr 1 przed
wykonaniem obrotu lub osadzenia siedziska tyłem do kierunku jazdy.

POCHYLANIE, OBRACANIE ORAZ WYCIĄGANIE SIEDZISKA WÓZKA
Aby pochylić, obrócić lub wyciągnąć siedzisko z SmartHub
należy pociągnąć za dźwignie zwalniające
.
Aby ustawić siedzisko w jednej z trzech pozycji należy pociągnąć za jedną albo obie dźwignie, a
następnie pochylić siedzisko. Dźwignia (-e) powinny zablokować siedzisko w wybranej pozycji.
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Usłyszysz KLIK. Należy sprawdzić czy siedzisko zostało zablokowane w jednej z trzech pozycji,
pociągając za nie.
Aby obrócić siedzisko wózka należy pociągną za obie dźwignie i dwiema rękami obrócić
siedzisko wózka do zablokowanej pozycji. Dźwignie powinny zablokować siedzisko w wybranej
pozycji. Usłyszysz KLIK. Należy sprawdzić czy siedzisko zostało zablokowane w jednym z
położeń, pociągając za nie. Jeśli dziecko ma siedzieć tyłem do kierunku jazdy, należy ustawić
podnóżek
w pozycji 1, pochylić, a następnie obrócić siedzisko wózka.
Aby wyciągnąć siedzisko należy pociągnąć za obie dźwignie i podnieść do góry.

OSTRZEŻENIA
RYZYKO ZGNIECENIA:
• NIE NALEŻY umieszczać przedmiotów na osłonce przeciwsłonecznej. Ciężar tych przedmiotów
może spowodować opadnięcie osłonki.

KORZYSTANIE Z OSŁONKI PRZECIWSŁONECZNEJ ORAZ OSŁONKI PAPARAZZI
Dla jak największej osłony należy zaciągnąć osłonkę przeciwsłoneczną
oraz osłonę
Paparazzi .
Osłona Paparazzi może być schowana pod osłonką przeciwsłoneczną jeśli nie jest potrzebna.
Osłona przeciwsłoneczna może być złożona jeśli nie jest potrzebna.

ZWIĘKSZENIE PRZEPŁYWU POWIETRZA W SIEDZISKU
W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej temperatury, należy odsunąć i podnieść panel
wentylacyjny znajdujący się na plecach wózka. Magnesy umieszczone w narożach panelu
pozwolą na utrzymanie go w danej pozycji.

OSTRZEŻENIA
RYZYKO PRZYCIĘCIA:
• Podczas mocowania tacki należy trzymać dłonie i palce, zwłaszcza dzieci, z dala od ruchomych
części.
RYZYKO UPADKU:
• Zabrania się wspinania się dziecka na lub siadania na tacce.
• Na tacce nie należy umieszczać przedmiotów cięższych niż 0,5 kg. Zbyt duży ciężar może
wpłynąć na stabilność wózka.

KORZYSTANIE Z TACKI
Wyjąć miękkie przykrycie przedniej barierki, a następnie umieścić w nim tackę
środkowej barierki .
Otworzyć przykrywkę tacki, pociągając za uchwyt.

w części

OSTRZEŻENIA
•
•

Po zakończeniu jazdy ZAWSZE zaciągnąć hamulce postojowe.
NIGDY nie należy pozostawiać wózka bez nadzoru na terenie górzystym lub pochyłym nawet z
zaciągniętym hamulcem.

KORZYSTANIE Z HAMULCÓW
Aby zablokować hamulce należy wcisnąć stopą jedną z dźwigni hamulca
hamulec został zaciągnięty delikatnie poruszając wózkiem.
Aby odblokować hamulce należy podnieść jedną z dźwigni hamulca.

. Upewnij się, że
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OSTRZEŻENIE
•

W przypadku kiedy hamulec postojowy nie jest zaciągnięty, należy trzymać ręce na rączkach
wózka.

PCHANIE WÓZKA
Wózek można pchać jedną lub dwiema rękami.

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZEK
Aby ustawić wysokość rączek należy nacisnąć przycisk znajdujący się na rączce, a następnie
wcisnąć bądź wyciągnąć rączkę na pożądaną wysokość. Na rączce zaznaczono cyframi cztery
możliwe wysokości rączek.

OSTRZEŻENIA
•
•

Pchając wózek po nierównym terenie należy zawsze blokować przednie koła.
Należy zachować szczególną ostrożność pchając wózek po nierównym terenie lub pod górę.

BLOKOWANIE PRZEDNICH KÓŁ
Na terenie o nierównej powierzchni należy blokować przednie koła
. Aby zablokować
przednie koła przodem do kierunku jazdy należy nacisnąć przycisk zwalniający. Aby
odblokować, należy nacisnąć ten sam przycisk.

OSTRZEŻENIE
•

Nie należy umieszczać przedmiotów o wadze większej niż 2 kg w torbie. Nadmierne obciążenie
może wpłynąć na stabilność wózka. Nie należy przewozić dzieci lub zwierząt w torbie pod
wózkiem.

KORZYSTANIE Z TORBY
Aby skorzystać z torby
np. do przechowania pieluch, należy wyjąć torbę spod ramy wózka.
Wyjąć pasek naramienny z kieszonki na pasek. Butelki oraz kubeczki można przechowywać w
przegródkach z tyłu torby. Aby zabezpieczyć zawartość torby należy zaciągnąć sznurek
zabezpieczający.

PODRÓŻ ORAZ SKŁADOWANIE

OSTRZEŻENIA
RYZYKO UPADKU: Należy unikać poważnych obrażeń spowodowanych upadkiem lub przechyleniem się
wózka.
• Siedzisko wózka powinno być zawsze bezpiecznie przymocowane do SmartHub. Siedzisko
wózka nie jest produktem przeznaczonym do niezależnego postawienia. Siedzisko jest stabilne
dopiero po umieszczeniu w SmartHub.
RYZYKO PRZYCIĘCIA:
• Podczas składania wózka należy trzymać dłonie i palce, zwłaszcza dzieci, z dala od ruchomych
części.
• Zabrania się dotykania lub wspinania się dziecka na złożony wózek.

SKŁADANIE WÓZKA
Należy wyjąć dziecko z siedziska wózka. Wyjąć siedzisko z SmartHub
znajdujące się na ramie wózka.
na bok. Zwolnić obie blokady
Przekręcić uchwyt skrętny .

a następnie odstawić
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Aby złożyć ramę należy podnieść wózek.
Blokada

zaskoczy kiedy wózek zostanie całkowicie złożony. Usłyszysz KLIK.

PRZECHOWYWANIE ORAZ PRZENOSZENIE ZŁOŻONEGO WÓZKA
Aby złożyć ramę wózka tak aby stała samodzielnie, zablokować przednie koła
a następnie
ustawić rączki w pozycji 2.
Aby ciągnąć złożony wózek, zablokować przednie koła. Wózek można ciągnąć za uchwyt
skrętny .
w położeniu 2 i
W celu transportu ramy wózka wraz z siedziskiem, należy ustawić podnóżek
zaczepić za uchwyt skrętny.

PAKOWANIE SIEDZISKA WÓZKA PRZED PODRÓŻĄ LUB SKŁADOWANIEM
Zdjąć przednią barierkę
oraz podnóżek . Wyjąć siedzisko z SmartHub . Złożyć siedzisko
wózka ściskając suwak w dolnej części siedziska
i przesuwając mocowanie do przodu.
Umieścić rączki ramy wózka w ich najniższym położeniu.
Wyjąć oba przednie koła
przekręcając przycisk
i pociągając za każde z kół. Wyjąć torbę
a następnie złożyć ramę wózka.
Położyć złożoną ramę wózka mocowaniem SmartHub skierowanym w górę, a następnie
położyć siedzisko na mocowaniu. Mocowanie siedziska powinno znajdować się obok uchwytu
skrętnego ramy .
Orbit Baby zaleca stosowanie torby podróżnej Orbit Baby Stroller Travel Bag (nie wchodzi w
skład zestawu) w czasie podróży w celu zabezpieczenia wózka.

CZYSZCZENIE
Należy unikać nadmiernego wystawiania na działanie promieni słonecznych lub ciepła. Należy unikać
kontaktu SmartHub, uchwytu skrętnego oraz mechanizmu rączek ze środkami ciernymi oraz wilgocią.
W przypadku zamoczenia, wytrzeć za pomocą miękkiej szmatki. Należy przeprowadzać regularną
kontrolę wszystkich nitów, śrub oraz urządzeń zabezpieczających pod kątem szczelności i
bezpieczeństwa. Sprawdzić pasy bezpieczeństwa oraz koła. Wymienić w razie konieczności. Wszystkie
twarde elementy (z plastiku oraz metalu) mogą być wycierane do czysta wilgotną szmatką. Nie należy
używać wybielaczy lub detergentów. Metalowych oraz plastikowych części wózka nie wolno zanurzać
oraz myć pod bieżącą wodą.

OSTRZEŻENIE
•

Aby zapobiec zaczepieniu lub upadkowi, tapicerka powinna być należycie przymocowana .

ZDEJMOWANIE TAPICERKI ORAZ OSŁONKI PRZECIWSŁONECZNEJ ((zdjęcia powyżej)
Tapicerkę
można zdjąć odsuwając zamek i zwalniając zaczepy pod siedziskiem wózka.
Rozdzielić obie pasy naramienne od pasa biodrowego, a następnie zdjąć naramienne osłonki
szelek
. Przeciągnąć pasy naramienne, pas krokowy oraz biodrowy przez tapicerkę
zdejmując tapicerkę z konstrukcji siedziska. Po wypraniu i całkowitym wysuszeniu założyć
ponownie tapicerkę wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
Aby zdjąć osłonkę przeciwsłoneczną
należy odczepić ją od zewnętrznej tkaniny, a następnie
wyciągnąć z mocowania osłonki.
Ponownie zakładając osłonkę należy odnieść się do punktów 1, 2, i 3 opisujących sposób
montażu osłonki przeciwsłonecznej.
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SPOSÓB CZYSZCZENIA
Osłona przeciwsłoneczna
, pasy
, zewnętrzna tkanina oraz torba
mogą być czyszczone za
pomocą czystej, mokrej szmatki. Tapicerkę wózka
można prać w pralce w zimnej wodzie, stosując
program dla delikatnych tkanin oraz delikatny detergent. Zaleca się pranie w poszewce oraz w pralce
ładowanej od przodu. Suszyć na sznurku. Po wypraniu i całkowitym wysuszeniu założyć tapicerkę.
Można korzystać wyłącznie z wózka posiadającego wszystkie elementy.

CZYSZCZENIE TACKI NA BUTELKĘ Z WODĄ ORAZ TACKI NA PRZEKĄSKI (zdjęcia powyżej)
Zdjąć tackę na butelkę odkręcając palcami śrubki znajdujące się pod tacką. Należy przemyć
ręcznie w wodzie z mydłem.
z przedniej barierki
pociągając do góry. Przemyć ręcznie w wodzie z
Wyjąć tackę
mydłem.

Wyłączny importer i dystrybutor marki
Orbit Baby w Polsce
Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
Ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków, Polska
www.dladzieci.euro-trade.pl
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