
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAŻNE: Zachowaj tą instrukcje do 
wykorzystania w przyszłości. 
Przed użyciem dokładnie przeczytaj 
instrukcje i zachowaj ją na przyszłość. 
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może 
wwpłynąć na bezpieczeństwo dziecka.

Wyłączny importer i dystrybutor:
BLUE OCEAN Sp. z o.o.
ul. Poprawna 61J
03-948 Warszawa 
Polska



Dziękujemy za wybranie wózka dziecięcego Coast 
i / lub Carry Cot by Larktale.

Wózek i gondola zostały stworzone wspólnie z 
rodzicami, aby zapewnić Ci to, co najważniejsze na 
niewielkiej przestrzeni. Oba zostały wykonane 
z wysokiej jakości materiałów z myślą o 
bezpiecbezpieczeństwie, komforcie i łatwości użytkowania.

* Coast to kompaktowy, lekki, w pełni funkcjonalny 
  wózek dziecięcy od noworodka do 4 roku życia 
  dziecka.
* Akcesoria do gondoli są dostępne osobno i nadają 
  się dla noworodków o maksymalnej masie do 9 kg.

  Mamy nadzieję, że Ty i Twoja rodzina będziecie 
  cies  cieszyć się swobodą korzystania z Coast i/lub 
  Gondoli Carry Cot.

  Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze, 
  chcielibyśmy usłyszeć je od ciebie: 
  kontakt@larktale.pl

  Odwiedź www.larktale.pl, aby obejrzeć nasze lmy 
  instruktażowe.

    Akcesoria: (dostępne osobno)
* osłona przeciwdeszczowa (dla obu modeli)
* osłona przeciw owadom (dla obu modeli)
* torba podróżna (dla obu modeli)
* pokrowiec na nogi (tylko wózek Coast)
* adaptery fotelików samochodowych dla Maxi, 
  Cozi, Britax / Romer

Witaj w Larktale



CZĘŚCI

Dodatkowe informacje

Powtórz czynność dla podobnych elementów

Ruch w kierunku strzałki

Dźwięk słyszalny „Click”

UŻYTKOWANIE:

Akcesoria

Instrukcje

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Części

SPIS TREŚCI:

Kontakt

Czyszczenie i konserwacja

Akcesoria

Instrukcje

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Części

SPIS TREŚCI:



  1. Baldachim / kaptur
  2. Otwierana osłona przeciwsłoneczna
  3. Przycisk blokady paska zderzaka
  4. Taca z przekąskami
  5. Poduszka na ramię
  6. Uprząż i klamra pasa bezpieczeństwa
    7. Drugi przycisk blokady podnóżka
  8. Przycisk regulacji podnóżka
  9. Regulowany podnóżek 
10. Podnóżek
11. ?????????????????????????????
12. Przycisk blokady obrotowej
13. Przednie koło
114. Otwierane okienko
15. Pokrywa pozycji górnej tacy na przekąski
16. Teleskopowy przycisk sterowania na 
      kierownicy
17. Przycisk blokujący składanie ramy
18. Składany hak zamka
19. Odchylany zamek kieszeni
220. Pasek mocujący
21. Rozkładane oparcie
22. Regulator pochylenia siedzenia
23. Tylnia kieszeń siatkowa 
24. Kosz
25. Składana dźwignia zwalniająca blokadę
26. Hamulec postojowy
227. Tylnie koło
28. Wspornik baldachimu (oddzielny)

CZĘŚCI



   WAŻNE: Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.             • Bezpieczeństwo dziecka spoczywa na Tobie
  OSTRZEŻENIE:
•  NIGDY NIE POZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI
•  UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ELEMENT BLOKUJĄCE SĄ ZABEZPIECZONE PRZED UŻYCIEM.
•  ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ, NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE TWOJE DZIECKO JEST W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI 
•  PODCZAS SKŁADANIA I ROZKŁADANIA PRODUKTU.
••  PRODUKT NIE SŁUŻY DO ZABAWY.
•  ZAWSZE UŻYWAJ SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA.
•  SPRAWDŹ, CZY URZĄDZENIA MOCUJĄCE NADWOZIE LUB SIEDZISKO SĄ PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANE 
  PRZED UŻYCIEM.

OSTRZEŻENIE
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  UWAGI I ZAGROŻENIA
•  Wózek jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat (w przybliżeniu). Zalecana maksymalna waga dziecka nie powinna 
  przekraczać 23,5 kg. Wózek służy do przewożenia jednego pasażera.  Pasażer powinien cały czas siedzieć (nie stać w wózku).
•  Całkowite obciążenie zalecane dla tego wózka wynosi 29,5 kg i składa się z maksymalnie 23,5 kg w siedzisku, 1 kg w siatkowej kieszeni 
  oparcia siedzenia, 1 kg w rozkładanej kieszeni rozkładanej, 3 kg w koszu ( równomiernie rozłożone), 0,5 kg w uchwycie na kubek, 0,5 kg 
  na tacy z przekąskami. Wózek może stać się niestabilny, jeśli zostanie przekroczone zalecane obciążenie.
••  Aby zapobiec niestabilności wózka, nie należy umieszczać paczek ani akcesoriów w innym miejscu niż w dostarczonym koszyku 
  i kieszeni. Nie zawieszaj przedmiotów, takich jak torby na zakupy, na oparciu siedzenia lub w dowolnym miejscu na ramie.
•  Hamulec postojowy musi być włączony podczas załadunku i rozładunku dzieci.
•  Używanie akcesoriów lub części zamiennych innych niż dostarczone lub zatwierdzone przez producenta jest niebezpieczne.
•  Zawsze włączaj hamulce, gdy wózek się nie porusza.
•  Upewnij się, że wózek jest zablokowany w pozycji złożonej przed podniesieniem lub przenoszeniem.
••  Ten wózek jest przeznaczony do stosowania na płaskich lub lekko pochyłych powierzchniach. Należy pamiętać, że możliwość 
  wywrócenia 
  występuje, jeśli produkt jest stosowany na pochyłych i nierównych powierzchniach.
•  W przypadku noworodków zawsze używaj najbardziej odchylonej pozycji karetki.
•  Zawsze zakładaj nowo narodzoną ochronę podczas transportu dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy w najbardziej odchylonej pozycji i 
  z podnóżkiem w pozycji podniesionej.
•  Zawsze odpowiednio reguluj i zapinaj szelki bezpieczeństwa. Zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z pasami talii i ramion. 
    Gdy nie jest używany, odłącz pasy naramienne od klamry w talii.

•  Ten produkt nie został zaprojektowany ani przetestowany do użytku z dostawką dla dziecka. Nie zaleca się dołączania do tego 
  produktu płyty dostawki, ponieważ może to spowodować niestabilność produktu.
  Podczas korzystania z Coast należy nosić łóżeczko / gondolę (LK30100) przymocowane do wózka dziecięcego.
  WAŻNE: Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Bezpieczeństwo dziecka spoczywa na Tobie 
  OSTRZEŻENIE: TEN PRODUKT JEST ODPOWIEDNI DLA DZIECI, KTÓRE NIE MOGĄ SIEDZIEĆ SAMODZIEL
•  NIE, WSTAWAĆ ORAZ UTRZYMYWAĆ SIĘ NA DŁONIACH I KOLANACH. MAKSYMALNA WAGA DZIECKA 
    WYNOSI 9 kg.
•  UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE URZĄDZENIA BLOKUJĄCE SĄ ZABEZPIECZONE.
•  TEN PRODUKT JEST ODPOWIEDNI DLA DZIEC9 KTÓRA NIE MOGĄCYCH JESZCZE  SIEDZIEĆ.
•  NIE POZWALAJ DZIECKU NA ZABAWĘ W POBLIŻU WÓZKA.
•  NIE NALEŻY UŻYWAĆ, JEŚLI JAKIEKOLWIEK CZĘŚCI ZOSTANĄ USZKODZONE, ZMIENIONE LUB ZAGUBIONE. 
  UWAGI I ZAGROŻENIA:
•  Akcesoria do przenoszenia łóżeczka / gondoli (LK30100) są przeznaczone do użytku wyłącznie z wózkiem Coast model z serii 
    LK200. Nie mocuj tego łóżeczka do żadnego innego wózka dziecięcego.
•  W przypadku korzystania z osprzętu Coast Carry Cot przymocowanego do wózka dziecięcego Coast model serii LK200 (zakupiony 
  osobno), może istnieć maksymalna waga dziecka w łóżeczku / gondoli lub niestabilne warunki.
•  Nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
•  Głowa dziecka w łóżeczku / gondoli nigdy nie powinna znajdować się niżej niż ciało dziecka.
•  Nigdy nie używaj łóżeczka / gondoli na stojaku lub podwyższeniu. 
•  Używaj tylko części zamiennych, dostarczonych lub zatwierdzonych przez producenta.
••  Należy pamiętać o ryzyku otwarcia ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak pożary instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, 
  grzejniki itp. Nie należy używać wózka dziecięcego  w pobliżu otwartego ognia lub odsłoniętego płomienia.
•  Regularnie sprawdzaj uchwyt i spód łóżeczka / gondoli pod kątem oznak uszkodzenia i zużycia.
•  Używaj tylko dostarczonych adapterów, aby przymocować podstawę do noszenia gondoli. Systematycznie sprawdzaj czy jest 
  bezpiecznie przymocowana.
•  Nosidełko / gondolę należy przenosić wyłącznie za uchwyt do noszenia.
••  Aby uniknąć obrażeń i  uwięzienia palców, upewnij się, że Twoje dziecko jest trzymane z daleka podczas składania lub rozkładania 
  tego produktu.
•  Używaj tylko dodanych przez producenta akcesoriów. Nigdy nie dokładaj dodatkowego materaca ani wkładki.
•  Używaj tylko na twardej, poziomej i suchej powierzchni. 



Do przodu

Metal

Otwór z tworzywa sztucznego

trzymaj wciśnięty przycisk 
odblokowania 
przez 2 sekundy 
podczas rozkładania

Montaż - Zadaszenia/OsłonyMontaż - Koła tylnego Montaż - Koła przedniegoRozkładanieCzęści zawarte
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Regulacja pasków na ramionaLorem Ipsum

Zwolnij - Przesuń przycisk w górę, a następnie NACIŚNIJ 

Pasy bezpieczeństwa
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Poduszki na ramiona

Zajrzyj do okna boo

Baldachim/Kaptur/WizjerPasek mocującyObrotowe koła przednieKierownica teleskopowaUchwyt na kubekWózek składa się z podnóżkiem w dowolnej wyznaczonej pozycjiPodnóżekTylna pokrywa wentylacyjnaHamulce
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Zdejmij / Dołącz – Kosz Usuń / Dołącz - TkaninaWózek składa się ze złożoną osłonąOchrona noworodkaRozkładanie siedziska 
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1918

RozkładaniePrzenoszenieSkładanie
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Okrycie na nóżkiMoskitieraOsłona przeciwdeszczowaTorba podróżnaPozycja górnej tacy na przekąskiTacka na przekąski

Uwaga: W przypadku korzystania z gondoli 
Coast Carry Cot lub adapterów fotelika 
samochodowego w celu zamontowania 
fotelika samochodowego na wózku - 
nie zakładaj akcesoriów na zderzak, dopóki 
dziecko nie wyrośnie z łóżeczka i / lub fotelika 
ssamochodowego. Nosidełko i fotelik 
samochodowy nie pasują do wózka, 
gdy zamocowany jest zderzak.

Pasek zderzaka
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Modele Coast & Carry Cot są sprzedawane osobno. Gondola została zaprojektowana do użytku wyłącznie z wózkiem dziecięcym Coast model LK200.

Tkanina nieprzymocowana Materiał przymocowanyModele systemów podróżyAdaptery foteli samochodowych dla Maxi Cosi i Britax / RoamerSkładana gondolaAKCESORIA: (dostępne osobno)
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CZĘŚCI

Uchwyt do przenoszenia
Rączka
Baldachim / Kaptur
Zamek na panelu wentylacyjnym
Zamek błyskawiczny do zdejmowania czaszy
Przycisk zwalniania adaptera wózka (po obu stronach)
SSkładane dźwignie i dodatkowe przyciski blokady (pod)
Kieszeń na rzeczy
Punkt podłączenia wózka
Noś stopy łóżeczka (poniżej) ? 
Wysuwana osłona przeciwsłoneczna / wiatrowa
Przycisk zwalniający uchwyt do przenoszenia
Wyściełana górna pokrywa 
WWewnętrzna wyściełana podszewka (wewnątrz)
Klips do paska bezpieczeństwa (po złożeniu)
Główny materiał
Sprawy (wewnątrz) ??????

Składana gondola

CZĘŚCI
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PrzenoszenieOdłączanieDołączanieBaldachim / Kaptur / WizjerZwolnij uchwyt do przenoszeniaRozkładaniePodłączanie adapterówCzęści zawarte
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Osłona Moskitiera Torba podróżna AKCESORIA: (dostępne osobno)Zdejmij/Dołącz - materiałSkładanie



 Chit Chat to wózek wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. 
 Wszystkie części wózka powinny być regularnie sprawdzane w celu 
 upewnienia się, że działają prawidłowo.  Jeśli w wózku znajdują się 
 jakiekolwiek części złamane bądź zużyte, powinny one zostać 
 natychmiast wymienione. Przy prawidłowym użytkowaniu oraz dbaniu 
 o wózek, zapewni on wiele lat radości dla Twojej rodziny. Wszystkie 
  naprawy powinny być wykonywane w autoryzowanych serwisach. 
 Skontaktuj się z nami kontakt@larktale.pl w celu znalezienia najbliższego 
 serwisu. 
 UWAGA! Nie należy używać części oraz akcesorii które nie zostały 
 dopuszczone do użytku przez producenta.
 Pranie:
 Siedzisko
•• Zawsze czytaj etykietę przy materiale przed praniem.
• Czyść materiał wilgotną ściereczką z delikatnym detergentem .
• Do czyszczenia nie używaj rozpuszczalnika oraz żrących substancji.
• Aby zminimalizować zbieganie się materiału, nałóż siedzisko na ramę 
 ( mokre) i pozwól całkowicie wyschnąć przed złożeniem.
• Siedzisko należy suszyć w cieniu, nie wystawiając go bezpośrednio 
 na słońce czy też gorące powietrze.
•• Nie namaczaj, nie wybielaj, nie prasuj, nie czyść chemicznie, 
 nie susz w suszarce.
• Plastikowe/metalowe części
• Wycieraj czystą, wilgotną ściereczką z delikatnym mydłem.
• Upewnij się, ze wózek jest suchy zanim zostanie złożony na dłuższy czas.
• Zawsze przechowuj wózek w suchych pomieszczeniach.
• Przechowuj wózek w bezpiecznym miejscu, nie pozwalaj dziecku 
  bawić się wózkiem.
• Nie zdejmuj i nie zamieniaj jakichkolwiek części mechanizmu siedziska 
 czy też hamulców.
 Konserwacja kół
• Koła należy czyścić wilgotną ściereczką.
• Koła należy zawsze wycierać do sucha czystą szmatką.
 Przechowywanie:
•• Wózek należy zawsze przechowywać w pomieszczeniu z dala od 
 bezpośredniego nasłonecznienia, które może spowodować 
 wyblaknięcie materiału.
• Upewnij się iż wózek jest całkowicie suchy przed złożeniem go.
• Zawsze przechowuj wózek w suchych pomieszczeniach.
• Zawsze przechowuj wózek z dala od dzieci. Nie pozwalaj dziecku na 
 zabawę tym produktem
•• Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na wózku.
• Nie przechowuj wózka w pobliżu kaloryfera czy innych źródeł ciepła.
• Wózek przechowuj z dala od ognia.

Czyszczenie i konserwacja
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