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Instrukcja obsâugi
Cieszymy siĊ, Īe nasz produkt JOCKEY Comfort moĪe w
bezpieczny sposób sáuĪyü PaĔstwa dziecku w nowym okresie
Īycia.
Aby wáaĞciwie chroniü dziecko, naleĪy bezwzglĊdnie
przestrzegaü wskazówek, dotyczących uĪytkowania i montaĪu
fotelikaJOCKEY Comfort zawartych w niniejszej
instrukcji.
Pytania dotyczące uĪytkowania naleĪy kierowaü bezpoĞrednio
do nas.
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Britax Excelsior Ltd.
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Ƀɨɬɭɫɮɥɱɣɺ ɪɩ ɸɥɬɪɦɮɛɭɛɱɣɣ
Ɇɵ ɪɚɞɵ, ɱɬɨ ɧɚɲɟ ɫɢɞɟɧɶɟ JOCKEY Comfort ɫɬɚɧɟɬ
ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɫɩɭɬɧɢɤɨɦ ɜɚɲɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɟɝɨ
ɠɢɡɧɢ.
Ⱦɥɹ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ ɡɚɳɢɬɵ ɪɟɛɟɧɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɫɢɞɟɧɶɹ JOCKEY Comfort ɞɨɥɠɧɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ.
ȿɫɥɢ ɭ ɜɚɫ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɢɞɟɧɶɹ, ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɤ ɧɚɦ.
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
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Britax Excelsior Ltd.
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OSTRZEĪENIE!
• Przewoziü dziecko w foteliku wyáącznie zapiĊte pasami.
• Po odstawieniu roweru nie pozostawiaü dziecka w foteliku
bez opieki.
• Jako dodatkowe zabezpieczenie dziecko powinno mieü na
gáowie kask rowerowy.
• UwaĪaü, by dziecko ani czĊĞci odzieĪy nie miaáy kontaktu z
elementami ruchomymi. Zawsze zakáadaü taĞmy noĪne.
Schowaü zwisające taĞmy, czĊĞci odzieĪy itp.
• Sprawdziü, czy po zamontowaniu fotelika wszystkie czĊĞci
roweru dziaáają prawidáowo.
• Po zamontowaniu fotelika zmieniają siĊ wáaĞciwoĞci jezdne
roweru (równowaga, kierowanie i hamowanie). Z tego
wzglĊdu naleĪy odpowiednio dostosowaü sposób jazdy.
• Nie mocowaü na foteliku bagaĪu.
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ɊɋɀȿɎɊɋɀɁȿɀɈɃɀ!
• ȼɫɟɝɞɚ ɩɪɢɫɬɟɝɢɜɚɣɬɟ ɜɚɲɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɦ ɫɢɞɟɧɶɟ ɪɟɦɧɟɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
• ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɵɩɭɫɤɚɣɬɟ ɢɡ ɜɢɞɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɦ ɫɢɞɟɧɶɟ, ɩɪɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ.
• ȼɫɟɝɞɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɳɢɳɚɣɬɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɝɨ ɲɥɟɦɚ.
• ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɱɚɫɬɢ ɬɟɥɚ ɢ ɨɞɟɠɞɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟ
ɦɨɝɥɢ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ. ȼɫɟɝɞɚ
ɡɚɫɬɟɝɢɜɚɣɬɟ ɧɨɠɧɵɟ ɪɟɦɧɢ. ɍɛɢɪɚɣɬɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨ
ɫɜɟɲɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɥɟɧɬɵ, ɪɟɦɧɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɨɞɟɠɞɵ ɢ
ɬ. ɩ.

• ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɪɚɡɦɟɳɚɣɬɟ ɛɚɝɚɠ ɧɚ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɢɞɟɧɶɟ.

RU

• ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɝɨ ɫɢɞɟɧɶɹ
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ
(ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, ɪɭɥɟɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɟ).
ɋɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɣɬɟ ɜɚɲɭ ɦɚɧɟɪɭ ɟɡɞɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ.

PL

• ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ
ɞɟɬɚɥɟɣ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɞɟɬɫɤɢɦ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɦ ɫɢɞɟɧɶɟɦ.
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• Sprawdziü (nawet jeĪeli dziecko nie podróĪuje w foteliku),
czy fotelik jest stabilny i czy jego czĊĞci nie kolidują z
czĊĞciami ruchomymi roweru.
• W przypadku przewoĪenia roweru samochodem na
bagaĪniku dachowym zdemontowaü fotelik rowerowy.

W celu zapewnienia bezpieczeĕstwa dziecka upewniý siċ,
īe...
• pasy bezpieczeĔstwa i taĞmy noĪne są odpowiednio
naciągniĊte i zapiĊte;
• dziecko siedzące w foteliku nie kaleczy siĊ o ostre
elementy;
• zawieszenie fotelika jest zatrzaĞniĊte z obu stron;
• wszystkie Ğruby są dokrĊcone;
• zachowany jest odpowiedni odstĊp fotelika rowerowego
(równieĪ gdy dziecko w nim siedzi) od bagaĪnika lub koáa
tylnego;
• fotelik rowerowy nie moĪe byü uĪytkowany w przypadku
uszkodzenia jakiejkolwiek czĊĞci.
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• Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɜɵ ɟɞɟɬɟ ɛɟɡ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɩɪɨɱɧɨ ɥɢ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɞɟɬɫɤɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɥɢ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ
ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ.
• ɉɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ ɧɚ ɛɚɝɚɠɧɢɤɟ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɧɚ ɤɪɵɲɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɞɟɬɫɤɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɧɹɬɶ ɫ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ.
ȿɦɺ ɞɛɫɛɨɭɣɣ ɜɠɢɩɪɛɬɨɩɬɭɣ ɝɛɳɠɞɩ ɫɠɜɠɨɥɛ ɮɜɠɟɣɭɠɬɷ
ɝ ɭɩɧ, ɲɭɩ…
• ɩɥɟɱɟɜɵɟ ɢ ɧɨɠɧɵɟ ɪɟɦɧɢ ɩɪɢɫɬɟɝɧɭɬɵ ɢ ɩɥɨɬɧɨ
ɧɚɬɹɧɭɬɵ;
• ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɦ ɫɢɞɟɧɶɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɪɚɜɦɭ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɨɫɬɪɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ;
• ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɡɚɯɜɚɬ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ;
• ɜɫɟ ɜɢɧɬɵ ɡɚɬɹɧɭɬɵ;

RU

• ɞɟɬɫɤɨɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ
ɤɚɤɚɹ-ɥɢɛɨ ɟɝɨ ɞɟɬɚɥɶ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɚ.

PL

• ɞɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɦ
ɫɢɞɟɧɶɟ, ɨɧɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɬ ɛɚɝɚɠɧɢɤɚ ɢɥɢ ɡɚɞɧɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ;
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1.

Zastosowanie

NaleĪy przestrzegaü obowiązujących przepisów krajowych.
Britax/RÖMER
Rowerowy fotelik dla
dzieci

Kontrola zgodnoĞci z
EN* 14344:2004

JOCKEY Comfort

od 9 do 22 kg

Masa dziecka

*EN = norma europejska

• NiezaleĪnie do masy minimalnej przestrzegaü nastĊpującej
zasady:
w foteliku rowerowym wolno przewoziü wyáącznie dzieci
potrafiące samodzielnie stabilnie siedzieü.
• Sprawdzaü sporadycznie, czy dziecko nie przekroczyáo
górnej granicy wagowej.
• Dzieci poniĪej 7 roku Īycia mogą byü przewoĪone na
rowerze wyáącznie przez osoby powyĪej 16 roku Īycia.
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1.

Ɋɫɠɟɨɛɢɨɛɲɠɨɣɠ

ɋɨɛɥɸɞɚɣɬɟ ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ
ɜɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ.
Britax/RÖMER
Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ
ɫɢɞɟɧɶɟ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
EN* 14344:2004

JOCKEY Comfort

9–22 ɤɝ

ȼɟɫ ɬɟɥɚ

*EN = ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ
• ȼɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɪɟɛɟɧɤɚ:
ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɦ
ɫɢɞɟɧɶɟ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɢɞɟɬɶ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ.
• ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɥɢ ɜɟɫ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɟɪɯɧɸɸ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ.

RU

PL

• Ʉ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟ 7 ɥɟɬ
ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɰɚ ɫɬɚɪɲɟ 16 ɥɟɬ.
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2.

Uīytkowanie na rowerze
Nie moīna uīytkowaý dzieciċcego fotelika
rowerowego...

• JeĪeli rower nie jest przystosowany do tego typu
dodatkowego obciąĪenia.
ZasiĊgnąü w tym wzglĊdzie informacji u producenta roweru.
• JeĪeli Ğrednica rury podsiodáowej wynosi poniĪej 28 mm.
• JeĪeli Ğrednica rury podsiodáowej wynosi powyĪej 40 mm.
• JeĪeli rura podsiodáowa jest owalna.
• JeĪeli zamontowany fotelik rowerowy przechyla siĊ do
przodu.
Dziecko moĪe wówczas zeĞlizgnąü siĊ z siedziska.
Sprawdziü ustawienie fotelika rowerowego. ZaleĪy ono od
kąta nachylenia rury podsiodáowej.
• JeĪeli szerokoĞü bagaĪnika przekracza 150 mm.
• zamocowanego do sztycy.
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2.

Ƀɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɣɠ ɨɛ ɝɠɦɩɬɣɪɠɟɠ
Ɋɫɣɧɠɨɠɨɣɠ ɟɛɨɨɩɞɩ ɟɠɭɬɥɩɞɩ ɝɠɦɩɬɣɪɠɟɨɩɞɩ
ɬɣɟɠɨɷɺ ɨɠ ɟɩɪɮɬɥɛɠɭɬɺ ɝ ɬɦɠɟɮɹɴɣɰ ɬɦɮɲɛɺɰ:

• ɟɫɥɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ ɧɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɬɚɤɭɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɧɚɝɪɭɡɤɭ.
ɉɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɣɬɟɫɶ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ;
• ɟɫɥɢ ɞɢɚɦɟɬɪ ɩɨɞɫɟɞɟɥɶɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɦɟɧɟɟ 28 ɦɦ;
• ɟɫɥɢ ɞɢɚɦɟɬɪ ɩɨɞɫɟɞɟɥɶɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɛɨɥɟɟ 40 ɦɦ;
• ɟɫɥɢ ɩɨɞɫɟɞɟɥɶɧɚɹ ɬɪɭɛɚ ɢɦɟɟɬ ɨɜɚɥɶɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ;
• ɟɫɥɢ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɞɟɬɫɤɨɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ
ɧɚɤɥɨɧɟɧɨ ɜɩɟɪɟɞ.
ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɤɨɥɶɡɧɭɬɶ ɫ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɢɞɟɧɶɹ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ — ɨɧɨ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɝɥɚ ɩɨɞɫɟɞɟɥɶɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ;
• ɟɫɥɢ ɛɚɝɚɠɧɢɤ ɲɢɪɟ 150 ɦɦ;

RU

PL

• ɟɫɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɩɨɪɟ ɫɟɞɥɚ.
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Dzieciċcy fotelik rowerowy moīna stosowaý w
nastċpujĆcy sposób:
Rozmiar koâa roweru

26Ə/28Ə

Ğrednica rury podsiodâowej
(nie moĪna stosowaü w przypadku rur
owalnych)

Ø 28 - 40 mm

• Nakáadka 1 Ø 28 mm

Ø 28 - 30 mm

• Nakáadka 2 Ø 32 mm

Ø 31 - 34 mm

• Nakáadka 3 Ø 36 mm

Ø 35 - 37 mm

• Bez nakáadki

Ø 38 - 40 mm

• Podkáadka gumowa 4

do dokáadnego
dopasowania
Ğrednicy

Bezpieczeĕstwo wszystkich uczestników ruchu
drogowego
• OSTRZEĩENIE! DzieciĊcy fotelik rowerowy i mocowanie 5
moĪe modyfikowaü wyáącznie producent.
• OSTRZEĩENIE! Po zamontowaniu fotelika zmieniają siĊ
wáaĞciwoĞci jezdne roweru (równowaga, kierowanie i
hamowanie).
Z tego wzglĊdu naleĪy odpowiednio dostosowaü sposób
jazdy.

13

Ƚɩɢɧɩɡɨɶ ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ ɝɛɫɣɛɨɭɶ ɪɫɣɧɠɨɠɨɣɺ ɟɠɭɬɥɩɞɩ
ɝɠɦɩɬɣɪɠɟɨɩɞɩ ɬɣɟɠɨɷɺ:
ɋɛɢɧɠɫ ɥɩɦɠɬ ɝɠɦɩɬɣɪɠɟɛ

26/28 ɟɹɤɧɩɝ

ȿɣɛɧɠɭɫ ɪɩɟɬɠɟɠɦɷɨɩɤ ɭɫɮɜɶ
(ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫ
ɨɜɚɥɶɧɵɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ)

Ø 28–40 ɧɧ

• ȼɤɥɚɞɵɲ 1 Ø 28 ɦɦ

Ø 28–30 ɦɦ

• ȼɤɥɚɞɵɲ 2 Ø 32 ɦɦ

Ø 31–34 ɦɦ

• ȼɤɥɚɞɵɲ 3 Ø 36 ɦɦ

Ø 35–37 ɦɦ

• Ȼɟɡ ɜɤɥɚɞɵɲɚ

Ø 38–40 ɦɦ

• Ɋɟɡɢɧɨɜɵɣ ɜɤɥɚɞɵɲ 4

ɞɥɹ ɬɨɱɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɧɤɢ ɞɢɚɦɟɬɪɚ

ȿɦɺ ɢɛɴɣɭɶ ɝɬɠɰ ɮɲɛɬɭɨɣɥɩɝ ɟɩɫɩɡɨɩɞɩ

• ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɝɨ ɫɢɞɟɧɶɹ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ (ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, ɪɭɥɟɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɟ).
ɋɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɣɬɟ ɜɚɲɭ ɦɚɧɟɪɭ ɟɡɞɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ.

RU

• ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɝɨ ɫɢɞɟɧɶɹ ɢ ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ 5 ɦɨɠɟɬ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ.

PL

ɟɝɣɡɠɨɣɺ
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• Nie wolno przewoziü dwójki dzieci na jednym rowerze.
Wpáywa to negatywnie na wáaĞciwoĞci jezdne roweru.
• OSTRZEĩENIE! Nie mocowaü na foteliku bagaĪu. Do
przewoĪenia bagaĪu stosowaü bagaĪnik przedni lub
podobne wyposaĪenie.
• Sprawdziü (nawet jeĪeli dziecko nie podróĪuje w foteliku),
czy fotelik jest stabilny i czy jego czĊĞci nie kolidują z
czĊĞciami ruchomymi roweru (np. paski ze szprychami).
• W przypadku przewoĪenia roweru samochodem na
bagaĪniku dachowym zdemontowaü fotelik rowerowy.
Bardzo duĪy opór powietrza moĪe doprowadziü do
uszkodzenia roweru i fotelika, a nawet do wypadku.

Ochrona przed kradzieīĆ
• DzieciĊcy fotelik rowerowy moĪna chroniü przed kradzieĪą
w nastĊpujący sposób. Przeciągnąü zapiĊcie rowerowe
przez otwory w uchwycie fotelika i przypiąü do ramy roweru.
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• ɉɟɪɟɜɨɡɤɚ ɞɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɚ. ɗɬɨ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɯɭɞɲɚɟɬ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ.
• ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɪɚɡɦɟɳɚɣɬɟ ɛɚɝɚɠ ɧɚ
ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɢɞɟɧɶɟ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɛɚɝɚɠɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɛɚɝɚɠɧɢɤ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɦ ɤɨɥɟɫɟ ɢɥɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ.
• Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɜɵ ɟɞɟɬɟ ɛɟɡ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɩɪɨɱɧɨ ɥɢ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɞɟɬɫɤɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɥɢ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ
ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɦɧɢ ɜ ɫɩɢɰɵ).
• ɉɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ ɧɚ ɛɚɝɚɠɧɢɤɟ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɧɚ ɤɪɵɲɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɞɟɬɫɤɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɧɹɬɶ ɫ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ. ȼɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ ɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɢɞɟɧɶɹ, ɚ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ
ɞɚɠɟ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ.

RU

• Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ ɦɨɠɧɨ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɨɬ
ɤɪɚɠɢ. ɉɪɨɞɟɧɶɬɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɣ ɡɚɦɨɤ ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
ɞɥɹ ɡɚɯɜɚɬɚ ɧɚ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɢɞɟɧɶɟ ɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɭɣɬɟ ɟɝɨ ɧɚ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɣ ɪɚɦɟ.

PL

ȿɦɺ ɢɛɴɣɭɶ ɩɭ ɥɫɛɡɣ
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2.1

Montaī na rowerze

Montaī mocowania na rurze podsiodâowej:

Þ Zmierzyü ĞrednicĊ rury podsiodáowej.
Þ NaáoĪyü odpowiednią nakáadkĊ 1/2/3, szczeliną skierowaną
do tyáu, na rurĊ podsiodáową 6 (patrz 2.)
Wskazówka! W przypadku rozmiarów poĞrednich (np.
Ø 31 mm) naáoĪyü dodatkowo wokóá rury podsiodáowej 6
podkáadkĊ gumową 4, aby dokáadnie dopasowaü ĞrednicĊ.

Þ Zamknąü mocowanie wokóá nakáadki 5.

Þ Lekko dokrĊciü Ğruby 7 kluczem imbusowym (rozmiar 5).
Wówczas moĪna jeszcze nieznacznie przesunąü
mocowanie 5.
Uwaga! Zwróciü uwagĊ, aby poáączenie Ğrubowe 7
znajdowaáo siĊ z przodu, a rygiel zabezpieczający 8 u doáu.
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2.1

ɇɩɨɭɛɡ ɨɛ ɝɠɦɩɬɣɪɠɟɠ

Ɋɩɫɺɟɩɥ ɥɫɠɪɦɠɨɣɺ ɟɠɫɡɛɭɠɦɺ ɨɛ ɪɩɟɬɠɟɠɦɷɨɩɤ ɭɫɮɜɠ:

Þ ɂɡɦɟɪɶɬɟ ɞɢɚɦɟɬɪ ɩɨɞɫɟɞɟɥɶɧɨɣ ɬɪɭɛɵ.
Þ ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɜɤɥɚɞɵɲ 1/2/3 (ɡɚɡɨɪ ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧ ɧɚɡɚɞ) ɧɚ ɩɨɞɫɟɞɟɥɶɧɭɸ ɬɪɭɛɭ 6 (ɫɦ. 2.)
Ɍɩɝɠɭ! ɉɪɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɚɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
Ø 31 ɦɦ) ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɪɟɡɢɧɨɜɵɣ
ɜɤɥɚɞɵɲ 4 ɜɨɤɪɭɝ ɩɨɞɫɟɞɟɥɶɧɨɣ ɬɪɭɛɵ 6, ɱɬɨɛɵ
ɩɨɞɨɝɧɚɬɶ ɞɢɚɦɟɬɪ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ.

Þ Ɂɚɳɟɥɤɧɢɬɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ 5 ɜɨɤɪɭɝ ɜɤɥɚɞɵɲɚ.

RU

ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɨɝɨ ɤɥɸɱɚ (ɪɚɡɦɟɪ 5), ɱɬɨɛɵ ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ 5
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɟɳɟ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɜɢɧɭɬɶ.
Ƚɨɣɧɛɨɣɠ! ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɢɧɬɨɜɨɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ 7 ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɫɩɟɪɟɞɢ, ɚ ɫɬɨɩɨɪ 8 — ɜɧɢɡɭ.

PL

Þ ɋɥɟɝɤɚ ɡɚɬɹɧɢɬɟ ɜɢɧɬɵ 7 ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɨɪɰɨɜɨɝɨ
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Þ Wetknąü zawieszenie fotelika rowerowego 9 w otwory
zatrzaskowe 10 , aĪ siĊ zablokuje.
Uwaga! Upewniü siĊ, Īe rygiel zabezpieczający 8
zatrzasnąá siĊ w obu koĔcach zawieszenia.

Prawidâowe ustawienie mocowania 9 na rowerze:
Przesunąü fotelik rowerowy na rurze podsiodáowej 6 tak, aby...

Þ ... odstĊp miĊdzy bagaĪnikiem a fotelikiem wynosiá co
najmniej 3 cm;

Þ ... nie blokowaá ciĊgna hamulca i przerzutek;
Þ ... nie znajdowaá siĊ w zasiĊgu ruchu pedaáów i nóg.
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Þ ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɡɚɯɜɚɬ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɝɨ ɫɢɞɟɧɶɹ 9 ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 10 ɞɨ ɳɟɥɱɤɚ.
Ƚɨɣɧɛɨɣɠ! ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɨɩɨɪ 8 ɡɚɳɟɥɤɧɭɥɫɹ
ɧɚ ɨɛɨɢɯ ɤɨɧɰɚɯ ɡɚɯɜɚɬɚ.

Ɋɫɛɝɣɦɷɨɩɠ ɫɛɬɪɩɦɩɡɠɨɣɠ ɟɠɫɡɛɭɠɦɺ 9 ɨɛ
ɝɠɦɩɬɣɪɠɟɠ:
ɋɦɟɫɬɢɬɟ ɞɟɬɫɤɨɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ ɧɚ ɩɨɞɫɟɞɟɥɶɧɨɣ
ɬɪɭɛɟ 6 ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ...

Þ ...ɦɟɠɞɭ ɛɚɝɚɠɧɢɤɨɦ ɢ ɞɟɬɫɤɢɦ ɫɢɞɟɧɶɟɦ ɢɦɟɥɨɫɶ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɫɦ;

Þ ...ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɢ ɬɨɪɦɨɡɧɵɟ ɬɹɝɢ ɦɨɝɥɢ
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ;

Þ ...ɞɟɬɫɤɨɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɜ

RU

PL

ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɟɞɚɥɟɣ ɢ ɧɨɝ.
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Þ DokrĊciü Ğruby 7 mocowania 5 kluczem imbusowym
(rozmiar 5) z momentem dokrĊcenia 5 Nm.
Uwaga! Nie dokrĊcaü Ğrub 7 zbyt mocno. MoĪe to
spowodowaü uszkodzenie rury podsiodáowej 6.

Þ Sprawdziü szczelinĊ przy poáączeniu Ğrubowym 7.
Musi wynosiü 8 mm, aby koĔce zawieszenia stabilnie siĊ
zatrzasnĊáy.
Wskazówka! ĝrednicĊ moĪna dodatkowo skompensowaü
za pomocą podkáadki gumowej 4.

21

Þ Ɍɟɩɟɪɶ ɡɚɬɹɧɢɬɟ ɜɢɧɬɵ 7 ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ 5 ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɬɨɪɰɨɜɨɝɨ ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɨɝɨ ɤɥɸɱɚ (ɪɚɡɦɟɪ 5) ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ
5 ɇɦ.
Ƚɨɣɧɛɨɣɠ! ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɡɚɬɹɝɢɜɚɣɬɟ ɜɢɧɬɵ 7 ɫɥɢɲɤɨɦ
ɫɢɥɶɧɨ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɩɨɞɫɟɞɟɥɶɧɨɣ ɬɪɭɛɵ 6.

Þ ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɡɚɡɨɪ ɜɢɧɬɨɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 7. Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ

RU

PL

ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 8 ɦɦ, ɱɬɨɛɵ ɤɨɧɰɵ ɡɚɯɜɚɬɚ ɦɨɝɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨ
ɡɚɳɟɥɤɧɭɬɶɫɹ.
Ɍɩɝɠɭ! ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɡɢɧɨɜɨɝɨ ɜɤɥɚɞɵɲɚ 4 ɦɨɠɧɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɪɨɜɧɹɬɶ ɞɢɚɦɟɬɪ.
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Ustalanie ğrodka ciċīkoğci:

Þ Sprawdziü Ğrodek ciĊĪkoĞci fotelika rowerowego.
Zwróciü uwagĊ, by nadrukowany krzyĪ nitkowy 11 nie
znajdowaá siĊ dalej niĪ 10 cm za osią tylną 12.

Þ Nacisnąü rygiel zabezpieczający 8 i wyjąü fotelik rowerowy
z mocowania 5.

Þ Otworzyü klapĊ schowka na instrukcjĊ uĪytkowania 13.
Þ WykrĊciü Ğruby 14 kluczem wideákowym (rozmiar 13) na ok.
10 mm.

Þ Teraz moĪna przesunąü zawieszenie 9.
Þ DokrĊciü Ğruby 14 z momentem dokrĊcenia 10 Nm.
Þ Ponownie sprawdziü Ğrodek ciĊĪkoĞci.

23

ɋɠɞɮɦɣɫɩɝɥɛ ɱɠɨɭɫɛ ɭɺɡɠɬɭɣ:

Þ ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɰɟɧɬɪ ɬɹɠɟɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɝɨ
ɫɢɞɟɧɶɹ.
ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɶɹ 11
ɨɬɫɬɨɹɥɚ ɨɬ ɨɫɢ ɡɚɞɧɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ 12 ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ
10 ɫɦ.

Þ Ɉɬɨɠɦɢɬɟ ɫɬɨɩɨɪ 8 ɧɚɡɚɞ ɢ ɢɡɜɥɟɤɢɬɟ ɞɟɬɫɤɨɟ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ ɢɡ ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ 5.

Þ Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɤɪɵɲɤɭ ɨɬɫɟɤɚ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 13.
Þ ȼɵɤɪɭɬɢɬɟ ɜɢɧɬɵ 14 ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ 10 ɦɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ

RU

Þ Ɍɟɩɟɪɶ ɦɨɠɧɨ ɫɦɟɫɬɢɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɡɚɯɜɚɬ 9.
Þ Ɂɚɬɹɧɢɬɟ ɜɢɧɬɵ 14 ɫ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 10 ɇɦ.
Þ ɋɧɨɜɚ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɰɟɧɬɪ ɬɹɠɟɫɬɢ.

PL

ɜɢɥɨɱɧɨɝɨ ɤɥɸɱɚ (ɪɚɡɦɟɪ 13).
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Sprawdziý, czy po zamontowaniu fotelika
wszystkie czċğci roweru dziaâajĆ prawidâowo.

3.

Uīytkowanie dzieciċcego fotelika
rowerowego
Ochrona dziecka

• Przewoziü dziecko w foteliku wyáącznie zapiĊte pasami.
• OSTRZEĩENIE! Po odstawieniu roweru nie pozostawiaü
dziecka w foteliku bez opieki.
• Jako dodatkowe zabezpieczenie dziecko powinno mieü na
gáowie kask rowerowy.
• W razie potrzeby stosowaü osáonĊ na sprĊĪyny siodáowe. W
przeciwnym razie dziecko moĪe zakleszczyü w nich palce.
(Zapytaü w sklepie specjalistycznym)
• UwaĪaü, by dziecko ani czĊĞci odzieĪy nie miaáy kontaktu z
elementami ruchomymi. Zawsze zakáadaü taĞmy noĪne.
Schowaü zwisające taĞmy, czĊĞci odzieĪy itp.
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Ɋɫɩɝɠɫɷɭɠ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩɬɭɷ ɯɮɨɥɱɣɩɨɣɫɩɝɛɨɣɺ
ɝɬɠɰ ɟɠɭɛɦɠɤ ɝɠɦɩɬɣɪɠɟɛ ɬ ɮɬɭɛɨɩɝɦɠɨɨɶɧ
ɟɠɭɬɥɣɧ ɝɠɦɩɬɣɪɠɟɨɶɧ ɬɣɟɠɨɷɠɧ.

3.

Ƀɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɣɠ ɟɠɭɬɥɩɞɩ
ɝɠɦɩɬɣɪɠɟɨɩɞɩ ɬɣɟɠɨɷɺ
ȿɦɺ ɢɛɴɣɭɶ ɝɛɳɠɞɩ ɫɠɜɠɨɥɛ

• ȼɫɟɝɞɚ ɩɪɢɫɬɟɝɢɜɚɣɬɟ ɜɚɲɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɦ ɫɢɞɟɧɶɟ ɪɟɦɧɟɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
• ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɵɩɭɫɤɚɣɬɟ ɢɡ ɜɢɞɚ
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɦ
ɫɢɞɟɧɶɟ, ɩɪɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ.

• ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɱɚɫɬɢ ɬɟɥɚ ɢ ɨɞɟɠɞɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟ
ɦɨɝɥɢ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ. ȼɫɟɝɞɚ
ɡɚɫɬɟɝɢɜɚɣɬɟ ɧɨɠɧɵɟ ɪɟɦɧɢ. ɍɛɢɪɚɣɬɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨ
ɫɜɟɲɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɥɟɧɬɵ, ɪɟɦɧɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɬ. ɩ.
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• ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɫɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɭɠɢɧ, ɟɫɥɢ ɫɟɞɥɨ ɜɚɲɟɝɨ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ
ɫɟɞɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɭɠɢɧɚɦɢ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɦɨɠɟɬ ɡɚɳɟɦɢɬɶ ɩɚɥɶɰɵ. (ɋɩɪɚɲɢɜɚɣɬɟ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ.)

PL

• ȼɫɟɝɞɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɳɢɳɚɣɬɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɝɨ ɲɥɟɦɚ.
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• Chroniü dziecko przed cháodem i deszczem. UwzglĊdniü
fakt, Īe dziecko powinno byü ubrane cieplej niĪ rowerzysta.
• Uwaga! Elementy fotelika dzieciĊcego z tworzywa
sztucznego nagrzewają siĊ na sáoĔcu. Dziecko moĪe siĊ
poparzyü, dotykając rozgrzanych czĊĞci. Chroniü dziecko i
fotelik przed intensywnymi promieniami sáonecznymi.
• Wskazówka! Dwustronna stopka rowerowa umoĪliwia
bardziej stabilne ustawienie roweru. Uáatwia to usadzanie
dziecka. (Zapytaü w sklepie specjalistycznym)

3.1

Dopasowanie pasów bezpieczeĕstwa

Wâağciwie dopasowane pasy bezpieczeĕstwa zapewniĆ
dziecku stabilnĆ pozycjċ w foteliku rowerowym.
Pasy bezpieczeĔstwa 15 muszą przebiegaü na wysokoĞci
ramion dziecka lub nieco powyĪej.
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• Ɂɚɳɢɳɚɣɬɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɬ ɯɨɥɨɞɚ ɢ ɞɨɠɞɹ. ɉɨɦɧɢɬɟ, ɱɬɨ
ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɞɟɬ ɬɟɩɥɟɟ, ɱɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɞɜɢɝɚɸɳɢɣɫɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬ.
• Ƚɨɣɧɛɨɣɠ! ɉɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɟ ɱɚɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɢɞɟɧɶɹ
ɧɚɝɪɟɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɨɥɧɰɟ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɠɨɝɢ.
Ɂɚɳɢɳɚɣɬɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɞɟɬɫɤɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ ɨɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ
ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ.
• Ɍɩɝɠɭ! ȼɟɥɨɫɢɩɟɞɧɚɹ ɫɬɨɣɤɚ ɧɚ ɞɜɭɯ ɨɩɨɪɚɯ ɞɟɥɚɟɬ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ. ɗɬɨ ɨɛɥɟɝɱɢɬ ɩɨɫɚɞɤɭ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ. (ɋɩɪɚɲɢɜɚɣɬɟ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ.)

3.1

Ɋɩɟɞɩɨɥɛ ɪɦɠɲɠɝɶɰ ɫɠɧɨɠɤ

RU

ɉɥɟɱɟɜɵɟ ɪɟɦɧɢ 15 ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɩɥɟɱ
ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ.

PL

Ɋɫɛɝɣɦɷɨɩ ɪɩɟɩɞɨɛɨɨɶɠ ɪɦɠɲɠɝɶɠ ɫɠɧɨɣ
ɩɜɠɬɪɠɲɣɝɛɹɭ ɨɛɟɠɡɨɮɹ ɯɣɥɬɛɱɣɹ ɫɠɜɠɨɥɛ ɝ ɟɠɭɬɥɩɧ
ɬɣɟɠɨɷɠ.
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Aby dopasowaý dâugoğý pasów bezpieczeĕstwa do
wzrostu dziecka, naleīy:

Þ Odchyliü ku górze zatrzask regulacji zagáówka 16.
Þ Przesunąü zagáówek 17 na odpowiednią wysokoĞü pasów
bezpieczeĔstwa.

Þ Ponownie docisnąü do doáu zatrzask regulacji zagáówka 16,
aby zablokowaü zagáówek 17.

3.2 Dopasowanie podnóīków
Þ Odchyliü ku górze zatrzaski regulacji podnóĪków 18.
Þ Przesunąü podnóĪki 19 na odpowiednią wysokoĞü.
Þ Ponownie docisnąü do doáu zatrzaski regulacji podnóĪków
18, aby zablokowaü podnóĪki 19.
Uwaga! Zwróciü uwagĊ, aby podnóĪki 19 nie znajdowaáy
siĊ w zasiĊgu ruchu pedaáów i nóg.
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Ƚɶ ɧɩɡɠɭɠ ɪɩɟɩɞɨɛɭɷ ɝɶɬɩɭɮ ɪɦɠɲɠɝɶɰ ɫɠɧɨɠɤ
ɜɠɢɩɪɛɬɨɩɬɭɣ ɝ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɣɣ ɬ ɫɩɬɭɩɧ ɫɠɜɠɨɥɛ
ɬɦɠɟɮɹɴɣɧ ɩɜɫɛɢɩɧ:

Þ Ɉɬɤɥɨɧɢɬɟ ɜɜɟɪɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɩɨɞɝɨɥɨɜɧɢɤɚ 16.
Þ ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɨɞɝɨɥɨɜɧɢɤ 17 ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ
ɜɵɫɨɬɭ ɩɥɟɱɟɜɨɝɨ ɪɟɦɧɹ.

Þ ɋɧɨɜɚ ɨɩɭɫɬɢɬɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɩɨɞɝɨɥɨɜɧɢɤɚ 16 ɜɧɢɡ, ɱɬɨɛɵ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɞɝɨɥɨɜɧɢɤ 17.

3.2 Ɋɩɟɞɩɨɥɛ ɪɩɟɨɩɡɠɥ
Þ Ɉɬɤɥɨɧɢɬɟ ɜɜɟɪɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɩɨɞɧɨɠɤɢ 18.
Þ ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɨɞɧɨɠɤɭ 19 ɧɚ ɧɭɠɧɭɸ ɜɵɫɨɬɭ.
Þ ɋɧɨɜɚ ɨɩɭɫɬɢɬɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɩɨɞɧɨɠɤɢ 18 ɜɧɢɡ, ɱɬɨɛɵ
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PL

ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɞɧɨɠɤɭ 19.
Ƚɨɣɧɛɨɣɠ! ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɧɨɠɤɢ 19 ɧɟ
ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɟɞɚɥɟɣ ɢ ɧɨɝ.
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3.3 Zapinanie dziecka w foteliku
Þ Poluzowaü pasy bezpieczeĔstwa 15. Nacisnąü w tym celu
suwaki regulacyjne 20 i przesunąü ku górze.

Þ Nacisnąü przycisk zapiĊcia pasa 21 i wyjąü pasy z otworu
mocującego 22.

Þ Posadziü dziecko w foteliku rowerowym.
Þ ZaáoĪyü pasy 15 na ramiona dziecka.
Þ Wetknąü zapiĊcie pasów bezpieczeĔstwa 21 w otwór
mocujący 22.

Þ Napiąü pasy 15, ciągnąc za koĔce.
Uwaga! Zwróciü uwagĊ, aby oba pasy 15 byáy naprĊĪone i
jednakowej dáugoĞci.
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3.3 Ɋɫɣɬɭɠɞɣɝɛɨɣɠ ɫɠɜɠɨɥɛ ɫɠɧɨɺɧɣ
Þ Ɉɫɥɚɛɶɬɟ ɩɥɟɱɟɜɵɟ ɪɟɦɧɢ 15. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɠɦɢɬɟ ɧɚ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ ɪɟɦɧɟɣ 20 ɢ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɢɯ ɜɜɟɪɯ.

Þ ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ɧɚ ɡɚɦɤɟ ɪɟɦɧɹ 21 ɢ ɜɵɬɹɧɢɬɟ ɪɟɦɟɧɶ
ɢɡ ɩɚɡɚ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 22.

Þ ɍɫɚɞɢɬɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ.
Þ ɉɪɨɜɟɞɢɬɟ ɩɥɟɱɟɜɵɟ ɪɟɦɧɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 15 ɧɚɞ
ɩɥɟɱɚɦɢ ɪɟɛɟɧɤɚ.

Þ ȼɫɬɚɜɶɬɟ ɡɚɦɨɤ ɪɟɦɧɹ 21 ɜ ɩɚɡ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 22.

RU

Ƚɨɣɧɛɨɣɠ! ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɚ ɩɥɟɱɟɜɵɯ ɪɟɦɧɹ
15 ɛɵɥɢ ɧɚɬɹɧɭɬɵ ɢ ɢɦɟɥɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ ɞɥɢɧɭ.

PL

Þ ɇɚɬɹɧɢɬɟ ɩɥɟɱɟɜɵɟ ɪɟɦɧɢ 15, ɩɨɬɹɧɭɜ ɡɚ ɤɨɧɰɵ.
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Þ Zapiąü taĞmy noĪne 23 i napiąü, ciągnąc za koĔce.
Uwaga! Zwróciü uwagĊ, aby podczas jazdy taĞmy noĪne
23 byáy zawsze zapiĊte i naciągniĊte. (NiebezpieczeĔstwo
odniesienia obraĪeĔ)

3.4

Regulacja oparcia

Odchylanie oparcia 25 do tyâu:

Þ Chwyciü oparcie 25 jedną rĊką.
Þ Nacisnąü do doáu uchwyt regulacji 26.
Þ Odchyliü oparcie 25 do przodu lub do tyáu w wybrane
poáoĪenie.

Þ Trzymaü uchwyt regulacji 26, aĪ oparcie 25 siĊ zatrzaĞnie.
Uwaga! Upewniü siĊ, Īe oparcie 25 zatrzasnĊáo siĊ po obu
stronach.
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Þ Ɂɚɮɢɤɫɢɪɭɣɬɟ ɧɨɠɧɵɟ ɪɟɦɧɢ 23 ɢ ɩɨɬɹɧɢɬɟ ɡɚ ɤɨɧɰɵ,
ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɚɬɹɧɭɥɢɫɶ.
Ƚɨɣɧɛɨɣɠ! ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɨɠɧɵɟ ɪɟɦɧɢ 23 ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɩɨɟɡɞɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɢ ɜ ɧɚɬɹɧɭɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
(Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɹ!)

3.4

ɋɠɞɮɦɣɫɩɝɥɛ ɬɪɣɨɥɣ

Ɍɪɣɨɥɮ 25 ɧɩɡɨɩ ɨɛɥɦɩɨɣɭɷ ɨɛɢɛɟ:

Þ Ɉɞɧɨɣ ɪɭɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨ ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɫɩɢɧɤɭ 25.
Þ ɇɚɠɦɢɬɟ ɪɭɱɤɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ 26 ɜɧɢɡ.
Þ ɇɚɤɥɨɧɢɬɟ ɫɩɢɧɤɭ 25 ɜɩɟɪɟɞ ɢɥɢ ɧɚɡɚɞ ɢ ɩɪɢɜɟɞɢɬɟ ɟɟ ɜ
ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.

RU

25 ɡɚɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ.
Ƚɨɣɧɛɨɣɠ! ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɩɢɧɤɚ 25
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ.

PL

Þ Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵ ɨɬɩɭɫɬɢɬɟ ɪɭɱɤɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ 26, ɫɩɢɧɤɚ
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3.5

Zdejmowanie fotelika rowerowego

W przypadku codziennego uĪytkowania fotelika mocowanie 5
moĪe pozostaü na rowerze. Wystarczy zdjąü sam fotelik
rowerowy.

Þ Nacisnąü rygiel zabezpieczający 8 i wyjąü fotelik rowerowy
z mocowania 5.
Wskazówka! MoĪna zamontowaü mocowanie 5 równieĪ na
drugim rowerze. (Zapytaü w sklepie specjalistycznym)

4.

Przed kaīdĆ jazdĆ
W celu zapewnienia bezpieczeĕstwa dziecka
upewniý siċ, īe...

• pasy bezpieczeĔstwa 15 i taĞmy noĪne 23 są odpowiednio
naciągniĊte i zapiĊte;
• czĊĞci ciaáa i elementy odzieĪy nie dostaną siĊ pomiĊdzy
elementy ruchome (np. hamulce, szprychy, sprĊĪyny
siodáowe...);
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3.5

Ɍɨɺɭɣɠ ɟɠɭɬɥɩɞɩ ɝɠɦɩɬɣɪɠɟɨɩɞɩ
ɬɣɟɠɨɷɺ

ɉɪɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ 5 ɦɨɠɧɨ
ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɧɢɦɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɞɟɬɫɤɨɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ.

Þ Ɉɬɨɠɦɢɬɟ ɫɬɨɩɨɪ 8 ɧɚɡɚɞ ɢ ɢɡɜɥɟɤɢɬɟ ɞɟɬɫɤɨɟ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ ɢɡ ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ 5.
Ɍɩɝɠɭ! Ɇɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ 5 ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟ. (ɋɩɪɚɲɢɜɚɣɬɟ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ.)

4.

Ɋɠɫɠɟ ɪɩɠɢɟɥɩɤ
ȿɦɺ ɞɛɫɛɨɭɣɣ ɜɠɢɩɪɛɬɨɩɬɭɣ ɝɛɳɠɞɩ ɫɠɜɠɨɥɛ
ɮɜɠɟɣɭɠɬɷ ɝ ɭɩɧ, ɲɭɩ…

RU

• ɱɚɫɬɢ ɬɟɥɚ ɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɨɞɟɠɞɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜ
ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ ɢɥɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɢɞɟɧɶɹ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɨɪɦɨɡɚ, ɫɩɢɰɵ, ɫɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɭɠɢɧɵ ɢ ɬ. ɞ.);

PL

• ɩɥɟɱɟɜɵɟ 15 ɢ ɧɨɠɧɵɟ ɪɟɦɧɢ 23 ɩɪɢɫɬɟɝɧɭɬɵ ɢ ɩɥɨɬɧɨ
ɧɚɬɹɧɭɬɵ;
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• dziecko siedząc w foteliku nie kaleczy siĊ o ostre elementy
(np. postrzĊpione koĔcówki linek);
• zawieszenie 9 jest zatrzaĞniĊte z obu stron;
• wszystkie Ğruby 7+14 są dokrĊcone;
• zachowany jest odpowiedni odstĊp fotelika rowerowego
(równieĪ gdy dziecko w nim siedzi) od bagaĪnika lub koáa
tylnego.
Wskazówka! JeĪeli odstĊp jest za maáy, moĪna
zabezpieczyü bagaĪnik odpowiednim elementem
amortyzującym z gumy lub pianki.
• OSTRZEĩENIE! Fotelik rowerowy nie moĪe byü
uĪytkowany w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek czĊĞci.
Uwaga! Niezwáocznie zleciü wymianĊ uszkodzonych czĊĞci
w sklepie specjalistycznym.

5.
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Czyszczenie

• Pokrowiec moĪna Ğciągaü i praü w pralce w temperaturze
30°C (program do tkanin delikatnych) z dodatkiem
áagodnego Ğrodka do prania. Przestrzegaü wskazówek
podanych na wszywce pokrowca. W temperaturze prania
powyĪej 30°C materiaá pokrowca moĪe siĊ odbarwiü.

• ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɦ ɫɢɞɟɧɶɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɪɚɜɦɭ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɨɫɬɪɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫ ɤɨɧɰɚɦɢ ɤɚɛɟɥɹ);
• ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɡɚɯɜɚɬ 9 ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɫ ɨɛɟɢɯ
ɫɬɨɪɨɧ;
• ɜɫɟ ɜɢɧɬɵ 7+14 ɡɚɬɹɧɭɬɵ;
• ɞɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɦ
ɫɢɞɟɧɶɟ, ɨɧɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ
ɨɬ ɛɚɝɚɠɧɢɤɚ ɢɥɢ ɡɚɞɧɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ.
Ɍɩɝɠɭ! ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɚɥɨ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɤɪɵɬɶ
ɛɚɝɚɠɧɢɤ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ ɦɹɝɤɨɣ ɞɟɬɚɥɶɸ ɢɡ ɪɟɡɢɧɵ ɢɥɢ
ɩɟɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.

ɉɲɣɬɭɥɛ

• ɒɠɰɩɦ ɦɨɠɧɨ ɫɧɢɦɚɬɶ ɢ ɫɬɢɪɚɬɶ ɜ ɫɬɢɪɚɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɟ ɜ
ɳɚɞɹɳɟɦ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 30 °C ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɸɳɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
ɋɬɪɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɚɣɬɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɫɬɢɪɤɟ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ
ɧɚ ɱɟɯɥɟ.

RU

5.

PL

• ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ! Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɞɟɬɫɤɨɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ, ɟɫɥɢ ɤɚɤɚɹ-ɥɢɛɨ ɟɝɨ
ɞɟɬɚɥɶ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɚ.
Ƚɨɣɧɛɨɣɠ! ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ ɪɟɦɨɧɬɧɭɸ ɦɚɫɬɟɪɫɤɭɸ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɜɫɟɯ
ɞɟɮɟɤɬɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ.
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Nie odwirowywaü i nie suszyü pokrowca w elektrycznych
suszarkach do bielizny (materiaá pokrowca moĪe oddzieliü
siĊ od wyĞcióáki).
• Elementy z tworzywa sztucznego moĪna czyĞciü wodą z
mydáem. Nie stosowaü Īadnych silnych Ğrodków
czyszczących (np. rozpuszczalników).
• Pasy bezpieczeĕstwa moĪna zmywaü letnią wodą z
mydáem.

6.

Wskazówki dotyczĆce utylizacji

Przestrzegaý krajowych przepisów dotyczĆcych utylizacji.
Utylizacja opakowania
Kontener na makulaturĊ
Utylizacja poszczególnych czĊĞci fotelika
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Pokrowiec

Pojemnik na odpady nienadające siĊ
do powtórnego przetworzenia,
utylizacja termiczna

Elementy z tworzywa
sztucznego

Utylizacja zgodnie z oznakowaniem,
w odpowiednich pojemnikach

Elementy z metalu

Kontener na odpady z metalu

Pasy

Kontener na odpady z poliestru

ɉɪɢ ɫɬɢɪɤɟ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɵɲɟ 30 °C ɱɟɯɨɥ ɦɨɠɟɬ
ɩɨɥɢɧɹɬɶ. Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɨɬɠɢɦɚɬɶ ɱɟɯɨɥ ɜ ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɟ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɭɲɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɭɲɢɥɤɟ (ɬɤɚɧɶ
ɦɨɠɟɬ ɨɬɫɥɨɢɬɶɫɹ ɨɬ ɧɚɛɢɜɤɢ).
• Ɋɦɛɬɭɧɛɬɬɩɝɶɠ ɟɠɭɛɦɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɦɵɜɚɬɶ ɜ ɬɟɩɥɨɦ
ɦɵɥɶɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ. ɂɛɪɫɠɴɛɠɭɬɺ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɫɢɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɨɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ).
• ɋɠɧɨɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɦɵɜɚɬɶ ɜ ɬɟɩɥɨɦ ɦɵɥɶɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ.

6.

Ɏɥɛɢɛɨɣɺ ɪɩ ɮɭɣɦɣɢɛɱɣɣ

Ɍɩɜɦɹɟɛɤɭɠ ɪɫɠɟɪɣɬɛɨɣɺ ɪɩ ɮɭɣɦɣɢɛɱɣɣ ɩɭɰɩɟɩɝ,
ɟɠɤɬɭɝɮɹɴɣɠ ɝ ɝɛɳɠɤ ɬɭɫɛɨɠ.
ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɭɩɚɤɨɜɤɢ
Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪ ɞɥɹ ɤɚɪɬɨɧɚ
ɑɟɯɨɥ

ɉɪɨɱɢɣ ɦɭɫɨɪ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ
ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɬɟɩɥɚ

ɉɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɟ
ɞɟɬɚɥɢ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ ɜ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ

PL

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɟɬɚɥɢ

Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪ ɞɥɹ ɦɟɬɚɥɥɚ

RU

ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ

Ʌɟɧɬɚ ɪɟɦɧɹ

Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪ ɞɥɹ ɩɨɥɢɷɫɬɟɪɚ
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7.

2 lata gwarancji

Na ten fotelik samochodowy/rowerowy udzielamy dwuletniej
gwarancji w zakresie wad fabrycznych i materiaáowych. Okres
gwarancji zaczyna siĊ w dniu zakupu. Prosimy zachowaü na
czas gwarancji wypeánioną kartĊ gwarancyjną, podpisaną listĊ
kontrolną przekazania oraz paragon.
W przypadku reklamacji doáączyü do fotelika kartĊ
gwarancyjną. Gwarancja obejmuje wyáącznie foteliki
samochodowe/rowerowe, które byáy uĪywane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcją obsáugi i które zostaáy odesáane
w czystym i porządnym stanie.

Gwarancja nie obejmuje:
• naturalnych Ğladów zuĪycia i uszkodzeĔ wynikających
z nadmiernego uĪytkowania;
• uszkodzeĔ powstaáych wskutek niewáaĞciwego uĪycia lub
uĪycia niezgodnego z przeznaczeniem.
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7.

Ⱦɛɫɛɨɭɣɺ 2 ɞɩɟɛ

Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ/
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɯ ɫɢɞɟɧɢɣ ɦɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɞɜɭɯɝɨɞɢɱɧɭɸ
ɝɚɪɚɧɬɢɸ ɧɚ ɞɟɮɟɤɬɵ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɫɪɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɞɚɬɵ ɩɨɤɭɩɤɢ. Ⱦɥɹ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɣɬɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɬɚɥɨɧ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɣ ɜɚɦɢ ɮɨɪɦɭɥɹɪ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɱɟɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɢ ɤ ɞɟɬɫɤɨɦɭ ɫɢɞɟɧɶɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɬɚɥɨɧ. Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɞɟɬɫɤɢɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ/ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɟ ɫɢɞɟɧɶɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢ ɛɵɥɢ
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɵ ɨɛɪɚɬɧɨ ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɛɟɡ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ.
Ⱦɛɫɛɨɭɣɤɨɶɠ ɩɜɺɢɛɭɠɦɷɬɭɝɛ ɨɠ ɫɛɬɪɫɩɬɭɫɛɨɺɹɭɬɺ:

RU

• ɧɚ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟ
ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.

PL

• ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɡɧɨɫ ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ
ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ;
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Przedmiot gwarancji
Materiaây: Wszystkie stosowane przez nas materiaáy speániają
wysokie wymagania w odniesieniu do odpornoĞci kolorów na
promieniowanie ultrafioletowe. Jednak wszystkie materiaáy
páowieją, jeĪeli są wystawiane na dziaáanie promieniowania
ultrafioletowego. Nie jest to wada materiaáowa, lecz normalny
objaw zuĪycia, który nie jest objĊty gwarancją.
W przypadku roszczenia gwarancyjnego naleĪy niezwáocznie
zwróciü siĊ do sklepu specjalistycznego. Sprzedawca udzieli
niezbĊdnej pomocy. Przy realizacji roszczeĔ gwarancyjnych
stosowane są stawki amortyzacyjne dla danego produktu.
Dlatego prosimy zapoznaü siĊ z Ogólnymi Warunkami
Handlowymi udostĊpnionymi przez sprzedawcĊ.

Uīytkowanie, pielċgnacja i konserwacja
UĪywaü dzieciĊcego fotelika samochodowego/rowerowego
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsáugi.
Stosowaü wyáącznie oryginalne akcesoria lub czĊĞci
zamienne.

43

Ⱦɛɫɛɨɭɣɤɨɶɠ ɬɦɮɲɛɣ
ɇɛɭɠɫɣɛɦɶ: ȼɫɟ ɧɚɲɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɫɨɤɢɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɰɜɟɬɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɜɫɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɟɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɜɵɰɜɟɬɚɸɬ. ɗɬɨ ɧɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɨɛɵɱɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɢɡɧɨɫɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦ ɫɥɭɱɚɟɦ.
ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɝɚɪɚɧɬɢɢ,
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ,
ɩɪɨɞɚɜɲɢɣ ɜɚɦ ɷɬɨɬ ɬɨɜɚɪ. ȿɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ
ɫɨɜɟɬɨɦ ɢ ɞɟɥɨɦ. ɉɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ
ɧɨɪɦɵ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ.
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɜɚɦ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɨɛɳɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɫɞɟɥɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ.

RU

ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ/ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɝɨ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɢɞɟɧɶɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. Ɇɵ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɛɪɚɳɚɟɦ ɜɚɲɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ.

PL

Ƀɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɣɠ, ɮɰɩɟ ɣ ɭɠɰɨɣɲɠɬɥɩɠ ɩɜɬɦɮɡɣɝɛɨɣɠ
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8.

Karta gwarancyjna/lista kontrolna przekazania

Nazwisko:

________________________________________________

Adres:

________________________________________________

Kod pocztowy:

________________________________________________

MiejscowoĞü:

________________________________________________

Telefon (z nr. kierunkowym):
E-mail:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Fotelik samochodowy/
rowerowy:

________________________________________________

Kolor materiaáu (wzór):
Akcesoria:

________________________________________________

RU

PL

Numer artykuáu:

________________________________________________

________________________________________________
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Sprawdzenie przy przekazaniu artykuâu:
1. Kompletnoğý

{ sprawdzone/bez uwag

2. Sprawdzenie dziaâania
- mechanizm regulacji siedziska

{ sprawdzone/bez uwag

- mechanizm regulacji pasów

{ sprawdzone/bez uwag

3 Brak uszkodzeĕ
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- siedzisko

{ sprawdzone/bez uwag

- czĊĞci z materiaáu

{ sprawdzone/bez uwag

- czĊĞci z tworzywa sztucznego

{ sprawdzone/bez uwag

Data zakupu:

___________________________________

Kupujący (podpis):

___________________________________

Sprzedawca:

___________________________________

{ Sprawdziáem fotelik samochodowy/
rowerowy i upewniáem siĊ, Īe zostaá
przekazany w stanie kompletnym i Īe
wszystkie funkcje dziaáają prawidáowo.
{ Uzyskaáem wystarczające informacje
na temat produktu i na temat jego
funkcji przed zakupem oraz
zapoznaáem siĊ z instrukcją dotyczącą
pielĊgnacji i konserwacji produktu.

Pieczątka sprzedawcy

RU

8.

Ⱦɛɫɛɨɭɣɤɨɶɤ ɭɛɦɩɨ/ɯɩɫɧɮɦɺɫ ɥɩɨɭɫɩɦɺ ɪɫɣ ɪɩɥɮɪɥɠ

Ɏɚɦɢɥɢɹ:

________________________________________________

Ⱥɞɪɟɫ:

________________________________________________

ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ:

________________________________________________

ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ:

________________________________________________

Ɍɟɥɟɮɨɧ (ɫ ɤɨɞɨɦ):
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɩɨɱɬɚ:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ɇɨɦɟɪ ɢɡɞɟɥɢɹ:
ɐɜɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ):
ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

RU

Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɟ/
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ:

________________________________________________
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ɏɩɫɧɮɦɺɫ ɥɩɨɭɫɩɦɺ ɪɫɣ ɪɩɥɮɪɥɠ:
1. Ʌɩɧɪɦɠɥɭɨɩɬɭɷ

{ ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ/ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ

2. ɏɮɨɥɱɣɩɨɛɦɷɨɛɺ ɪɫɩɝɠɫɥɛ
- ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɫɢɞɟɧɶɹ
- ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɪɟɦɧɟɣ

{ ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ/ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ
{ ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ/ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ

3. ɉɭɬɮɭɬɭɝɣɠ ɪɩɝɫɠɡɟɠɨɣɤ
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- ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɢɞɟɧɶɹ

{ ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ/ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ

- ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢɡ ɬɤɚɧɢ

{ ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ/ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ

- ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ

{ ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ/ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ

Ⱦɚɬɚ ɩɨɤɭɩɤɢ:

___________________________________

ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ (ɩɨɞɩɢɫɶ):

___________________________________

Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ:

___________________________________

{ ə ɩɪɨɜɟɪɢɥ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɟ/ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɟ
ɞɟɬɫɤɨɟ ɫɢɞɟɧɶɟ ɢ ɭɛɟɞɢɥɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɫɢɞɟɧɶɟ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɦɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɢ
ɱɬɨ ɜɫɟ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ.
{ ə ɩɨɥɭɱɢɥ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ
ɢɡɞɟɥɢɢ ɢ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɩɟɪɟɞ ɩɨɤɭɩɤɨɣ ɢ
ɩɪɢɧɹɥ ɤ ɫɜɟɞɟɧɢɸ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ.

ɉɟɱɚɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
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