Witaj.
Właśnie stoi przed Tobą nowy wózek MUUVO, z którym Ty i Twoje dziecko na pewno przeżyjecie
niezliczoną ilość cudownych chwil. Wiemy, że nikt nie lubi czytać instrukcji, ale tę na pewno warto.
Pokaże Ci ona, jakie funkcje ma twoje nowe MUUVO i jak łatwo jesteś w stanie je uruchomić.
Uwaga! Miła wiadomość!
Wszystkie konfiguracje wózka MUUVO zamontujesz i wykonasz samodzielnie.
WAŻNE - zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
OSTRZEŻENIE! Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.
Elementy wyposażenia Twojego MUUVO:
••siedzisko spacerowe
••gondola
••adapter do gondoli
••uniwersalna folia przeciwdeszczowa

••tylne koła
••przednie koła
••pałąk
••dwie budki: do spacerówki
i gondoli

••dwie moskitiery:
do spacerówki i gondoli
••dwustronna wkładka
••pokrowiec na nóżki
••materac do gondoli

01.

Otwieramy wózek.
zdj. 1

Po wyjęciu z kartonu stelaż wózka powinien być złożony jak na zdjęciu 1.
Jeżeli pociągniesz rączkę w górę i usłyszysz charakterystyczne “klik” to znaczy, że stelaż jest rozłożony i możesz przystąpić do montażu kółek.
OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że dziecko nie znajduje
się w pobliżu, kiedy produkt jest rozkładany i składany.

02.

Montaż kółek
Do montażu kółek MUUVO nie potrzebujesz
śrubokrętów, kluczy ani żadnych specjalnych
narzędzi.
Aby zamontować koło w wózku, należy chwycić
wózek po odpowiedniej stronie i włożyć oś koła
w otwór, aż do usłyszenia kliknięcia. Postępuj
tak z każdym następnym kołem.

03.

Obrót przednich
kół o 360 stopni
Podnieś plastikowy przycisk na
przednich kołach, aby zablokować koła do jazdy na wprost. Naciśnij przycisk, aby zwolnić blokadę
i móc obracać koła o 360 stopni, jak
pokazuje to strzałka na zdjęciu 3.

Aby zdemontować koło, znajdź metalowy zaczep jak na zdjęciu 2. Pociągnij go w dół i pociągnij koło do siebie. Prawda, że proste?
Postępuj identycznie w przypadku kół tylnych
i przednich.
zdj. 2

zdj. 3

04.

Zahamuj wózek
Naciśnij pedał hamulca, aby zablokować wózek. Podnieś pedał hamulca, aby zwolnić hamulec jak na
zdjęciu 4.
OSTRZEŻENIE! Zawsze blokuj hamulec, kiedy wkładasz swoje maleństwo do wózka.

05.
Montaż
siedziska

Zamontuj siedzisko, jak na zdjęciu 5
(przodem do siebie). Kiedy usłyszysz
dźwięk kliknięcia z obu stron, będziesz wiedział, że siedzenie jest dobrze i bezpiecznie zamontowane.
Aby zamontowac siedisko tyłem do
kierunku jazdy, postępuj tak samo.
OSTRZEŻNIE! Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

zdj. 4

zdj. 5

07.

Montaż budki

06.

Włóż budkę do siedzenia. Kiedy
usłyszysz “klik”, budka jest osadzona. Teraz możesz ją składać
i rozkładać w trzech zakresach.
(zdjęcie 7)

Zamontowanie
pałąka
Zamontuj pałąk po obu stronach
siedziska, jak na zdjęciu 6.
Upewnij się, że pałąk jest zablokowany - usłyszysz kliknięcie.

zdj. 6

zdj. 7

09.

Dostosuj podnóżek

08.

Naciśnij przyciski wskazane strzałką po obydwu
stronach jednocześnie, aby dostosować podnóżek
jak na zdjęciu 9.

Regulacja rączki

zdj. 8

Naciśnij przycisk, jak na strzałce 1 na
zdjęciu 8. Podnieś rączkę na wysokość
najbardziej komfortową dla Ciebie. Aby
zablokować rączkę na wybranej przez
Ciebie wysokości, puść przycisk.

zdj. 09

10.

Dostosuj
oparcie
zdj. 10

zdj. 11

Podnieś przycisk, jak na strzałce na zdjęciu 10, żeby dostosować oparcie w jednej z 3 pozycji,
tak jak na zdjęciu 11. Twój skarb
może wygodnie spać lub siedzieć.

11.

Przekładanie
i montaż siedziska
przodem lub tyłem
do kierunku jazdy

zdj. 12

Podnieś przycisk i podnieś siedzisko
zgodnie z kierunkiem strzałki na zdjęciu 12. Zainstaluj siedzenie w przeciwnym kierunku jak na zdjęciu 13. Umieść
siedzenie w odpowiednim miejscu, żeby
zakończyć montaż.

zdj. 13

zdj. 14

12.

13.

Uwaga!

Jeśli gondola nie jest złożona, usuń pościel i materac
i rozciagnij metalowe obręcze na dnie gondoli zgodnie
z kierunkami strzałek na zewnątrz, dopóki się nie zablokują. W momencie, kiedy uchwyt będzie poprawnie
zamontowany, usłyszysz kliknięcie. Następnie umieść
w wózku wyściółkę i materacyk (zdjęcie 16).

Składanie wózka
Zawsze składaj siedzisko w kierunku rączki!
Przy montażu tyłem do kierunku jazdy złóż
budkę, podnieś przycisk regulacji oparcia
i przechyl je do rączki. Naciśnij przycisk i przekręć całość razem z uchwytem (zdjęcie 15) . Przy
montażu przodem do kierunku jazdy podnieś
podnóżek i siedzisko w stronę rączki i oparcia
(zdjęcie 14). Złóż budkę. Złap za uchwyt umiejscowiony na stelażu pod siedziskiem (zdjęcie 15)
i naciśnij kciukiem przycisk blokady. Teraz podnieś delikatnie wózek i zobacz sam, jak łatwo
daje się on złożyć i przechowywać.
zdj. 15

Montaż gondoli

zdj. 16

Zamontuj adaptery na ramie wózka, jak na zdjęciu 17.
Następnie umieść gondolę na adapterach, jak na
zdjęciu 18.
OSTRZEŻENIE! Gondola jest zaprojektowana dla dzieci do 6 miesiąca życia, ważących do 9 kg, które nie
mogą siedzieć, raczkować i obracać się same. Przestań
jej używać, kiedy Twoje dziecko zacznie raczkować. Nie
używaj materacy grubszych niż 15 mm.

zdj. 17

Budka ma 4 stopniową regulację. W zależności od potrzeb naciśnij jednocześnie
guziki zlokalizowane po dwóch stronach
wózka i ustaw do pożądanej wysokości
w kierunku rączki. (zdjęcie 19)

zdj. 18

Upewnij się, że rączka wózka jest zablokowana we właściwej pozycji. Gondola jest
możliwa do instalacji jedynie w kierunku
tyłem do jazdy, przodem do Ciebie.

14.

Zdejmowanie gondoli
Naciśnij hamulec bezpieczeństwa i zdejmij budkę, naciskając jednocześnie dwa guziki. Naciśnij adapter po
dwóch stronach, usłysz kliknięcie, pociągnij w górę,
jak na zdjęciu 20. Następnie zdejmij adaptery z ramy wózka.

OSTRZEŻENIE! Zablokuj hamulec bezpieczeństwa, zanim zamontujesz gondolę na
wózku. Podczas użytkowania uchwyty należy pozostawić na zewnątrz gondoli.

zdj. 19

zdj. 20

15.

16.

pasów bezpie-

chodowego dla grupy

czeństwa

0+ (opcjonalnie)

Dla pasów bezpieczeństwa są dwie
pozycje. Jedna pasuje do dziecka
starszego niż 6 miesięcy, a druga
do młodszego. Naciśnij przycisk,
aby rozpiąć klamrę bezpieczeństwa po obu stronach, tak jak na
zdjęciu 21. Naciśnij środkowy guzik,
aby rozpiąć pasy - możesz je regulować, pociągając stoperami, jeżeli
jest to potrzebne.

OSTRZEŻENIE! Sprawdź, czy urządzenie
mocowania gondoli, siedziska lub fotelika
samochodowego jest prawidłowo zablokowane przed użyciem.

Używanie

zdj. 21

Montaż fotelika samo-

Stelaż i adaptery są kompatybilne między innymi z modelami KIDDY, MAXI COSI
oraz CYBEX.
Włóż adapter do montażu fotelika samochodowego, jak na zdjęciu 22.
zdj. 22

Uwaga! Adaptery do nabycia osobno.
Adaptery pasują do większości fotelików samochodowych. Zamontuj je
na stelażu. Kiedy usłyszysz “klik”, będziesz wiedzieć, że adaptery są poprawnie zamontowane.

Zachowaj ostrożność - upewnij się,
że adaptery i fotelik są poprawnie
zainstalowane. Zrobisz to chwytając za rączkę fotelika i podnosząc
całość do góry (zdjęcie 23).

17.

Usuwanie fotelika samochodowego z grupy 0+
(opcjonalnie)
Uwaga! Sprawdź czy mechanizm blokujący wózek
jest uruchomiony, zanim przystąpisz do montażu lub
demontażu innych części wózka.
Usuń adaptery z ramy wózka, naciśnij przyciski w adapterach jak na zdjęciu 24 i podnieś fotelik do góry.
Aby zdemontowac fotelik z adapterów, postępuj
zgodnie z instrukcją dołączoną do fotelika samochodowego.

zdj. 23

zdj. 24

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesięcy. Zawsze
należy używać systemu zabezpieczenia. Nie zapominaj, by zamykać blokadę, kiedy
wkładasz dziecko do wózka. Za każdym razem blokuj wózek, jeżeli się zatrzymujesz.

OSTRZEŻENIE! Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.

-

OSTRZEŻENIE! Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na rolkach. Nie zjeżdżaj
nim po schodach. Wózek został zaprojektowany do przewożenia tylko jednego dziecka,
22

opieki, możesz spowodować niebezpieczną sytuację. Nigdy nie zostawiaj dziecka

OSTRZEŻENIE! Gondole są odpowiednie dla dziecka, które nie może samo usiąść, prze-

OSTRZEŻENIE!

jest zablokowany.
OSTRZEŻENIE! Używaj szelek, gdy Twoje dziecko zacznie samodzielnie siadać. Nie koupewnij się, że wszystkie nieruchome mechanizmy są zablokowane. Nie używaj go, jerantują stabilność. Podczas montażu lub demontażu którejś części wózka upewnij się,
że dziecko jest oddalone od wszystkich ruchomych części.

Produkt spełnia europejskie normy bezpieczeństwa:
• prEN 1888-1:2018
• prEN 1888-2:2018
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