


INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAŻNE!  Zachowaj tę instrukcję 
do przyszłego wykorzystania. 
Przeczytaj instrukcję uważnie 
przed użyciem. Bezpieczeństwo 
Twojego dziecka może być 
zagrożone, jeśli nie zapoznasz się 
z tą instrukcją.



Dziękujemy za wybór wózka Larktale,

Wózek ten został zaprojektowany we współpracy z ekspertami parenting’owymi, tak aby spełnił Twoje
oczekiwania. Wszystkie produkty Larktale, są produkowane z dbałością o każdy szczegół, biorąc pod uwagę
bezpieczeństwo, wygodę i łatwość używania. Mamy nadzieję, że polubisz swój nowy wózek Larktale, który
zainspiruje Cię do tworzenia wspaniałych historii z Twoimi najbliższymi oraz, że Larktale posłuży Ci na
dłużej.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi czy komentarze, chętnie ich wysłuchamy. Napisz o nas : kontakt@larktale.pl .

Bądź z nami w Social Mediach:

https://facebook.com/LARKTALE.wozki

@larktale_polska



SKŁADOWE INSTRUKCJI

Elementy wózka

Ostrzeżenia

Montaż

Pielęgnacja i użytkowanie

Kontakt

Znak wizualny „dobrze/prawidłowo”

Znak wizualny „źle/niepoprawnie”

Kontrola dźwiękowa „klik”

Ruch w tym kierunku (strzałki)

Powtórz akcję na podobnej części

Magnes

INTERPRETACJA ZNAKÓW W INSTRUKCJI



ELEMENTY WÓZKA



ELEMENTY WÓZKA

1. Budka /Daszek
2. Osłona przeciwsłoneczna
3. Uchwyt na kubek
4. Zaczepy budki
5. Nakładki na pasy
6. Pałąk
7. Siedzisko / Miękka tkanina
8. Pasy bezpieczeństwa
9. Rączka do podnoszenia
10. Podnóżek – miękka część
11. Tkanina chroniąca niemowlaka 

(schowana)
12. Podnóżek
13. Rama przednia
14. Koło przednie
15. Tacka na przekąski
16. Rączka do prowadzenia
17. Pasek bezpieczeństwa na rękę rodzica
18. Przycisk składania (po obu stronach)
19. Przycisk rozkładania (biały)
20. Rozwijana osłonka
21. Osłona złącza bocznego
22. Pochylenie/rozkładanie siedziska
23. Kieszonka do przechowywania
24. Kosz do przechowywania

24. Rama tylna
25. Hamulec
26. Koło tylne
27. Pasek do przenoszenia na ramieniu



OSTRZEŻENIA

WAŻNE: Przeczytaj uważnie i zachowaj tą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Bezpieczeństwo dziecka to Twoja odpowiedzialność.

OSTRZEŻENIE:
• NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI.
• PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE URZĄDZENIA BLOKUJĄCE ZOSTAŁY WCZEŚNIEJ 

WŁĄCZONE.
• ABY UNIKNĄC ZRANIENIA, UPEWNIJ SIĘ, ŻE DZIECKO JEST DALEKO PODCZAS SKŁADANIA I ROZKŁADANIA 

WÓZKA.
• NIE POZWÓL DZIECKU BAWIC SIĘ TYM PRODUKTEM.
• ZAWSZE UŻYWAJ SYSTEMU PRZYTRZYMUJĄCEGO WÓZEK.
• PRZED UŻYCIEM SPRAWDŹ WÓZEK ORAZ WSZYSTKIE ELELMENTY DODATKOWE, CZY SĄ POPRAWNIE 

PRZYTWIERDZONE.
• TEN PRODUKT NIE JEST ODPOWIEDNI DO BIEGANIA CZY JEZDŻENIA Z NIM NA ROLKACH.

UWAGI I ZAGROŻENIA
• Ten wózek dedykowany jest dla dzieci od urodzenia do około 4 lat. Rekomendowana maksymalna waga dziecka 

nie może przekraczać 22 kg , a siedzisko może pomieścić tylko jednego pasażera. Pasażer powinien pozostać w 
pozycji siedzącej przez całą podróż (nie wolno stać w wózku/wagonie).

• Całkowite rekomendowane obciążenie wózka to 27kg,  a składa się na nie obciążenie siedziska – max 22kg, 
obciążenie kieszonki na plecach siedziska – 1kg, obciążenie koszt dolnego max 3kg, uchwyt na kubek 0,5kg, 
tacka na przekąski 0,5kg.

• Aby zapobiec przechyleniu wózka, nie należy zawieszać na nim żadnych dodatkowych toreb, siatek. Dotyczy to 
wszystkich elementów wózka.

• Przy wkładaniu i wyjmowaniu dziecka hamulec powinien być zaciągnięty.



• Niebezpieczne jest używanie akcesoriów i części zamiennych wózka innych niż tych dostarczonych i 
zatwierdzonych przez producenta

• Zawsze kiedy wózek stoi, używaj hamulca.
• Upewnij się, że wózek jest zablokowany w pozycji złożonej przed podniesieniem lub przenoszeniem.
• Ten wózek przeznaczony jest do używania na płaskiej, łagodnie opadającej powierzchni. Należy pamiętać, że 

występuje możliwość przewrócenia , gdy produkt jest używany na wyższych pochyłościach i nierównych 
powierzchniach.

• Dla noworodków używaj wyłącznie pozycji leżącej siedziska.
• Zawsze używaj siateczki ochronnej dla niemowlaka, pozycji leżącej siedziska, z podnóżkiem w najwyższej 

pozycji, kiedy przewozisz dziecko poniżej 6 miesiąca życia.
• Zawsze poprawnie zapnij i dopasuj pasy bezpieczeństwa. Zawsze używaj pasa w kroczu razem z  klamrą i 

pasami na ramionach. Jeśli nie używasz, odepnij pasy naramienne od klamry.



MONTAŻ



BUDKA

Okienko do podglądania



PAŁĄK

TACKA



HAMULEC

PASEK BEZPIECZEŃSTWA



PASY BEZPIECZEŃSTWA



PASY BEZPIECZEŃSTWA – dopasowanie długości i wysokości pasów



PAS DO PRZENOSZENIA NA RAMIĘ



POCHYLENIE SIEDZISKA

UCHWYT NA KUBEK



TKANINA CHRONIĄCA PRZED WYSUNIĘCIEM SIĘ NIEMOWLAKA



TKANINA CHRONIĄCA PRZED WYSUNIĘCIEM SIĘ NIEMOWLAKA



SKŁADANIE



ZDEJMOWANIE TAPICERKI



ZDEJMOWANIE TAPICERKI



ZDEJMOWANIE TAPICERKI



LARKTALE

Chit Chat to wysokiej jakości wózek, wykonany z wysokiej jakości komponentów. Wypracuj nawyk 
regularnego sprawdzania kondycji wózka. Jeśli zauważysz jakieś ślady uszkodzeń wymień je koniecznie. 
Przy odpowiedniej konserwacji wózek ten zapewni Ci wiele lat użytkowania. Wszystkie uszkodzenia 
powinny być zgłaszane w naszym serwisie : kontakt@blueshop.pl
Ważne: Używanie akcesoriów i części zamiennych innych niż tych od producenta Larktale, może być 
niebezpieczne.

Pielęgnacja:
Materiał siedziska:
• Zawsze sprawdź sposób czyszczenia na metce wszytej do siedziska.
• Czyścić punktowo wilgotną szmatką i łagodnym detergentem
• Nie używać rozpuszczalników, żrących ani ściernych środków czyszczących
• Aby uniknąć skurczenia, nałóż jeszcze wilgotną tapicerkę siedziska na ramę wózka, nie czekając do 

wyschnięcia.
• Susz w cieniu, nie wystawiaj na bezpośrednie oddziaływanie ciepła i światła słonecznego.
• Nie moczyć, wybielać, prasować, czyścić chemicznie, suszyć w suszarce bębnowej ani wykręcać tkaniny.

Plastikowe/ Metalowe elementy
• Wyczyść łagodnym mydłem i ciepłą wodą 
• Nigdy nie używaj mocnych detergentów ani rozpuszczalników
• Nie wolno usuwać, demontować ani zmieniać żadnej części mechanizmu składania siedzenia lub 

hamulców

mailto:kontakt@blueshop.pl


Pielęgnacja Kół:
• Koła można czyścić wilgotną szmatką 
• Całkowicie osusz koła miękkim ręcznikiem lub ściereczką

Przechowywanie:
• Zaleca się przechowywanie wózka w pomieszczeniu, ponieważ światło słoneczne może powodować 

blaknięcie tkaniny 
• Upewnij się, że wózek jest suchy przed przechowywaniem go przez dłuższy czas. 
• Zawsze przechowuj wózek w suchym miejscu. 
• Przechowuj wózek w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany (tj. Tam, gdzie dzieci nie mogą się nim 

bawić).
• NIE WOLNO umieszczać ciężkich przedmiotów na wózku. 
• NIE WOLNO przechowywać wózka w pobliżu bezpośredniego źródła ciepła, takiego jak grzejnik 

domowy czy ognia.

Wyłączny dystrybutor marki Larktale:
Blue Ocean Sp. z o.o.
ul. G. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
tel.: 22 22 82 131 / 692 227 451
e-mail: kontakt@larktale.pl


