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Należy przeczytać niniejszą instrukcję uważnie przed użyciem i 

zachować ją na przyszłość, w celu poprawnego użytkowania 

wózka! Możesz narazić twoje dziecko na niebezpieczeństwo, jeżeli 

nie będziesz postępował zgodnie z poniższymi wskazówkami.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Wózek przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 miesiąca do wagi 15 kg!
2. Fotelik samochodowy jest kompatybilny z wózkiem RIO.
3. Fotelik samochodowy nie zastępuje łóżeczka ani kojca! Jeśli twoje dziecko 
potrzebuje snu wówczas powinno być umieszczone w gondoli lub łóżeczku!
4. Nie dodawaj materaca grubszego niż 10 mm!
5. Używaj hamulców, gdy nie trzymasz wózka rękami!
6. Nie pozostawiaj wózka na wzniesieniach i nierównych powierzchniach, nawet, 
gdy masz włączone hamulce!
7. Mechanizm parkowania powinien być załączony podczas umieszczenia i 
wyciągnięcia dziecka z wózka!
8. Maksymalna ładowność koszyka to 2 kg! 
9. Jakikolwiek ładunek dołączony do uchwytu i/lub oparcia i/lub boków wózka 
spowodują brak stabilności wózka! Nie wieszaj toreb!
10. Regularnie sprawdzaj luźne i ruchome elementy! Rób rutynowe kontrole, 
regularnie konserwuj, czyść i/lub myj wózek! 
1 . Wózek jest przeznaczony wyłącznie dla jednego dziecka!1
12. Akcesoria nie zatwierdzone przez producenta nie mogą być używane!
1 . Wyłącznie zatwierdzone części przez producenta/dystrybutora mogą być 3
używane!
14. Używaj pasów bezpieczeństwa od razu gdy twoje dziecko może siedzieć 
samodzielnie! 
15. Zawsze używaj systemu opinającego! Zawsze używaj pasa krokowego w 
połączeniu z pasami bezpieczeństwa! Aby uniknąć niebezpieczeństwa 
wysunięcia lub upadku dziecka zawsze używaj pasów naramiennych!
16. Upewnij się, że pasy bezpieczeństwa są prawidłowo umiejscowione i zapięte!
17. Wózek powinien być zawsze używany pod nadzorem osoby dorosłej!
18. Nie pozwól dziecku zawieszać się na wózku ani bawić się w nim!
19. Nie pozwól dziecku stać w wózku!
20. Nie pozwól dziecku stać na siedzisku ani na podnóżku!
21. Nie używaj wózka na nierównych powierzchniach blisko ognia lub innych 
niebezpiecznych miejsc!
22. Nie używaj wózka na schodach ani schodach ruchomych!
23. Składaj wózek przed wchodzeniem po schodach i schodzeniem. Używanie 
wózka na schodach, nierównej nawierzchni i podobnych z dzieckiem w środku 
spowoduje zdeformowanie wózka i nie podlega gwarancji!
24. Regulacja oparcia musi być przeprowadzana przez osobę znającą instrukcję 
jego regulacji!



OSTRZEŻENIE

CZĘŚCI

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Czyść metalowe części wilgotną ściereczką i wysusz je.
2. Czyść plastikowe części wodą z mydłem i szmatką.
3. Czyść elementy z materiału środkiem do tapicerki.
4. Jakikolwiek dodatkowy ładunek spowoduje niestabilność wózka.
5. Kiedy przechowujesz wózek, nigdy nie kładź na nim ani w nim żadnych 
elementów. Może ulec uszkodzeniu.
6. Smaruj śruby i koła regularnie.
7. Jak najszybciej zastąp uszkodzone elementy nowymi. W tym celu skontaktuj 
się z producentem lub sprzedawcą.

1. Metalowa rama wózka – 1 szt
2. Siedzisko letnie – 1 szt
3. Budka – 1 szt
4. Pałąk/tacka – 1 szt
5. Przednie koła – 2 szt
6. Tylne koła – 2 szt
7. Kosz na zakupy – 1 szt
8. *Pokrowiec – 1 szt
* Akcesoria dodatkowe! Nie zawarte w zestawie!

OSTRZEŻENIE!  Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki!
OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że wszystkie blokujące mechanizmy są załączone 
przed użyciem!
OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć niebezpieczeństwa upewnij się, że dziecko jest z 
dala, gdy rozkładasz lub składasz wózek!
OSTRZEŻENIE!  Nie pozwól dziecku bawić się wózkiem!
OSTRZEŻENIE!  Siedzisko jest nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia!
OSTRZEŻENIE!  Zawsze używaj systemu opinaczy!
OSTRZEŻENIE! Sprawdzaj przed każdym użyciem czy elementy siedziska są 
prawidłowo dołączone!
OSTRZEŻENIE!  Ten produkt nie jest odpowiedni do biegania ani do skatingu-!
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25. Smaruj koła i metalowe elementy regularnie aby mieć pewność, iż wózek 
działa prawidłowo!
26. Zawsze susz wózek jeśli zmoknie!
27. Osoba składająca wózek musi być zapoznana dokładnie z jego instrukcją!
28. Wzrost dziecka przewożonego w wózku nie może przekraczać 96 cm!
29. Ten wózek jest przeznaczony dla dzieci nie przekraczającego 3-go roku 
życia!



ROZKŁADANIE WÓZKA

MONTAŻ WÓZKA

1. Pociągnij uchwyt i jednocześnie pchnij przednią część wózka do przodu aż usłyszysz kliknięcie 
(rys.2.1 A). Dociśnij rączkę do dołu aby upewnić się, że wózek jest prawidłowo zablokowany.         
(rys. 2.1 В)

MONTAŻ KÓŁ PRZEDNICH

1. Weź przednie koło, najpierw wciśnij element blokujący do jazdy na wprost (rys.2.2 A) a następnie 
włóż koło do pionowej rurki jak pokazano na rys.2.2 B. Upewnij się, że element jest zablokowany jest 
prawidłowo-w otworze z przodu rurki.
2. Powtórz tę samą czynność aby zainstalować kolejne koło.

MONTAŻ KÓŁ TYLNYCH

1. Włóż tylne koło na oś i nałóż blokującą podkładkę na oś. Następnie umieść nasuwkę za podkładką. 
Na końcu nałóż zaślepkę na koło. (Rys. 2.3 A)
2. Aby zainstalować drugie koło, powtórz tę samą czynność jak w pkt.1.
3. Obróć wózek górą do dołu. Przytrzymaj oś z kołami, hamulce powinny być w kierunku rączki. 
Nałóż otworami na rurki ramy aż usłyszysz kliknięcie. (Rys.2.3 B)

MONTAŻ PODNÓŻKA

1. Umieść podnóżek pomiędzy dwoma metalowymi rurkami z przodu ramy wózka. Zamontuj 
podnóżek poziomo na ramie i naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie. (Rys.2.4 A-2.4 B).

MONTAŻ TACKI PRZEDNIEJ

1. Włóż trzpienie tacki do otworów w ramie wózka. Nałóż tackę, dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. 
(Rys.2.5)

MONTAŻ TACKI GÓRNEJ

1. Jak pokazano na rys.2.6, zamocuj tację na rurkach uchwytu i upewnij się że obydwa plastikowe 
bolce są włożone w obydwa otwory tacki. 

UŻYTKOWANIE

USTAWIENIE KÓŁ PRZEDNICH DO JAZDY NA WPROST

1. Aby zwolnić koła przednie z jazdy na wprost pchnij dźwignię do dołu znajdującą się na nich.   
(rys.3.2 A)
2. Aby ustawić przednie koła z blokadą do jazdy na wprost podnieś dźwignię do góry. (rys.3.2 B)

UŻYWANIE HAMULCÓW

1. Aby włączyć hamulce naciśnij oś do dołu. (rys.3.1 A)
2. Aby wyłączyć hamulce pchnij oś do góry. (rys.3.1 B)



REGULACJA OPARCIA

1. Oparcie posiada 3 pozycje. Aby obniżyć oparcie należy użyć odblokowanego mechanizmu z tyłu 
oparcia i ustawić je w wybranej pozycji. Próby regulacji opracia bez odblokowania mechanizmu 
uszkodzi je chcesz nie będzie podlegało gwarancji! (Rys. 3.3 A i rys. 3.3 B)

REGULACJA BUDKI

1. Aby rozłożyć(1)/złożyć(2) budkę wystarczy pchnąć do przodu(1)/tyłu(2) ręką. (rys.3.6)

UŻYWANIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

1. Dopasuj długość pasów bezpieczeństwa. (rys.3.5 A)
2. Zablokuj lewy i prawy przycisk bezpieczeństwa. (rys.3.5 B)
3. Naciśnij przyciski na górnej i dolnej części aby rozpiąć pasy bezpieczeństwa. (rys. 3.5 C)

REGULACJA PODNÓŻKA

1. Aby regulować pozycję podnóżka należy użyć mechanizmów znajdujących się po obu jego 
stronach:
- aby obniżyć podnóżek, pociągnij mechanizmy po obu stronach. (rys.3.4 A)
- aby podnieść podnóżek po prostu pchnij go do góry. (rys. 3.4 B)

Zapamiętaj: Przed składaniem wózka zablokuj tylne hamulce i wyjmij dziecko z wózka. Złóż budkę, 
zdejmij tackę/pałąk, umieść oparcie w jego najniższej pozycji i wyjmij wszystkie elementy znajdujące 
się w koszu.
1. Naciśnij przycisk bezpieczeństwa (rys. 3.7A) a następnie pchnij przycisk. Pchnij rączkę wózka do 
dołu aby go złożyć. (rys.3.7 B) Załóż blokadę transportu. (rys.3.7 C)

SKŁADANIE WÓZKA




