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ВАЖЛИВО: Уважно прочитайте цю інструкцію перед
використанням і зберігайте її для подальшого
використання. Безпека Вашої дитини може постраждати,
якщо ви не будете дотримуватися цих рекомендацій.
УВАГА: Цей візок був розроблений для однієї дитини, не
намагайтеся перевозити більше однієї дитини в ньому.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Неправильне збирання, складання або
використання цього транспортного засобу може призвести до пошкодження і впливати на безпеку транспортного
засобу та Вашої дитини.
Ніколи не перевантажуйте візок; межа ваги для нижньої
корзини 3 кг, і 500 г для утримувача бутилок.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Безпека дитини - ваша відповідальність.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Ніколи не залишайте дитину без
нагляду.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Цей транспортний засіб призначений
для дітей від народження до максимальної ваги 15 кг, з
автокріслом - від народження до 13 кг, з люлькою - від
народження до 9 кг. Підніжка для другої дитини розрахована до 20 кг.
Використання у найбільш відкинутому положенні
сидіння рекомендується для новонароджених.
Не використовуйте приладдя, які не рекомендовані
виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Будь-який вантаж, прикріплений до
ручки, впливає на стійкість транспортного засобу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Якщо залишаєте візок, ставте його на
гальма.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Переконайтеся, що всі пристрої та
частини візка правильно закріплені перед використанням.
Не використовуйте візок на сходах або ескалаторах, бо це
може бути небезпечно для вашої дитини.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Цей продукт не підходить для бігу або
катання
Не слід використовувати інші, ніж ті, що поставляються
виробником або дистриб'ютором, запасні частини.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Щоб уникнути травм, переконайтеся,
що вашої дитини у візочку немає, коли ви розкладаєте або
складаєте його.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Цей транспортний засіб не замінює
ліжко.

СТИСЛИЙ ОГЛЯД
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ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ
ПЕРЕДНІХ КОЛІС
Натисніть на кнопку фіксатора переднього колеса,
яка знаходиться на колісному блоці і вставте колесо
до упору. Відпустіть кнопку фіксатора і переконайтесь, що колесо зафіксовано на шасі. Для того щоб
зняти колесо, натисніть на кнопку фіксатора переднього колеса на колісному блоці і потягніть колісний
блок вниз.
УВАГА! шасі коляски може бути жирним від
змазки і залишати сліди на інших поверхнях, з якими
воно контактує. Для запобігання забруднення,
необхідно очищати шасі сухою тканиною.
Для того щоб колісний блок переднього колеса
завжди вільно рухався і повертався, необхідно його
регулярно очищувати та змащувати. Якщо управління коляскою стає утрудненим, зніміть переднє
колесо,очистіть його та колісний блок, в якому воно
кріпиться, від забруднення (сухою тканиною) і
змастіть деталі.

Натисніть і утримуйте
кнопку фіксатора
колеса

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ
ЗАДНІХ КОЛІС
Вставте заднє колесо в задній колісний блок. Натисніть
на фіксатор заднього колеса та натискайте на колесо
поки не почуєте клацання. Потягніть за колесо, щоб
перевірити, що воно зафіксовано. Щоб зняти заднє
колесо, треба натиснути і утримувати кнопку фіксатора
заднього колеса (на задній осі) і витягнути заднє колесо
з осі.
УВАГА! шасі коляски може бути жирним і
залишати сліди на інших поверхнях, з якими воно
контактує. Для запобігання забруднення, необхідно
очищати шасі сухою тканиною.

Натисніть і утримуйте
кнопку фіксатора
колеса

РОЗКЛАДАННЯ ШАСІ
Відпустіть фіксатор шасі, натискаючи його
всередину, і потягніть ручку вгору.
Шасі почне відкриватися та зафіксується тоді,
коли стане у з'єднувальний механізм
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб уникнути травм, діти не
повинні знаходитись поряд під час розкладання
Натисніть на фіксатор
шасі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не нахиляйте коляску вперед, коли Ви спускаєтесь
з бордюру, це може призвести до пошкодження
колеса і зробити коляску нестійкою.
При спуску з бордюру необхідно нахиляти коляску
назад і починати спускатися задніми колесами.

УПРАВЛІННЯ ПЕРЕДНІМИ КОЛЕСАМИ
Передні колеса можуть використовуватись у двох
режимах: провертатися або бути зафіксованими.
Управління режимами відбувається за допомогою
натискання на кнопку, яка розташована на передніх
фіксаторах коліс.

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ РУЧКИ
Висота ручки регулюється в чотирьох положеннях. Щоб відрегулювати висоту ручки,
,
утримуйте кнопку в середині ручки натисненою,
посуньте ручку вгору або вниз до однієї з чотирьох
позицій.
Ручка буде встановлена в одному із визначених
положень, коли кнопку буде відпущено.

важіль піднятий вгору гальма вимкнуті

.

натисніть та утримуйте
кнопку

важіль натиснутий
вниз - гальма увімкнені

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГУЛЯНКОВОГО
БЛОКУ

потягніть за ручку, щоб
відрегулювати висоту в
одному з чотирьох
положень

ВИКОРИСТАННЯ СТОЯНКОВИХ ГАЛЬМІВ
Для того щоб задіяти гальма, необхідно натиснути
ногою на важіль, який знаходиться посередині задньої
осі.
Перш ніж відпустити ручку, повністю переконайтеся, що колеса візка зафіксовані на гальмах.
.
Для того щоб зняти з гальмів, натисніть ногою
вгору,
вперед або підніміть важіль
поки колеса не
. вільно
почнуть рухатися
Ніколи не залишайте коляску, попередньо не поставивши її на гальма

Щоб встановити прогулянковий блок, необхідно
встановити його на шасі в спеціальні кріплення і
натиснути до клацання з правого і лівого боку.
Переконайтеся, що сидіння зафіксовано, намагаючись потягнути сидіння вгору.
Сидіння може бути встановлено обличчям або
спиною до напрямку руху.

ЗНЯТТЯ ПРОГУЛЯНКОВОГО БЛОКУ
Тримаючи сидіння за спеціальні ручки, натискайте
вгору пальцями, доки прогулянковий блок не
від'єднається від шасі.
НІКОЛИ не намагайтесь зняти або встановити
прогулянковий блок в той час, коли там
знаходиться дитина.

ВСТАНОВЛЕННЯ / ЗНЯТТЯ БАМПЕРА
Вставте кінці направляючих бампера до
відповідних пазів на модулі сидіння, поки бампер
зафіксується в потрібному положенні.
Для того щоб зняти бампер, необхідно натиснути
на кнопки, які знаходяться з обох боків сидіння.
Положення бампера можна регулювати за
допомогою кнопок на внутрішній частині бампера.

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОГУЛЯНКОВОГО БЛОКУ
Для того щоб перевести прогулянковий блок в положення для відпочинку, необхідно: підняти і утримувати
важіль у верхній задній частині блоку сидіння.
Утримуючи важіль, змініть положення спинки сидіння так, як це необхідно. Спинка сидіння може
регулюватися в чотирьох положеннях.
Коли спинка прогулянкового блоку стане в необхідну
позицію, відпустіть важіль і блок буде зафіксовано

натисніть кнопки на внутрішній частині
бампера, для того щоб його повернути

СКЛАДАННЯ ШАСІ
Для того щоб скласти шасі, є два кроки. Важливо, щоб
кожен крок був повністю завершений, перш ніж
буде проводитись другий.
Крок 1: Стоячи в штовхаючому положенні, знайдіть
слайдери з обох сторін шасі. Знайдіть кнопку на верхній
частині слайдера і натисніть вниз на цю кнопку
повністю великим пальцем правої руки (в деяких
модифікаціях кнопка може бути відсутня).
натисніть вниз
кнопку на верхній
частині слайдера
кнопка

УВАГА: Дуже важливо при
складанні шасі, щоб кнопка
була повністю натиснута вниз,
і щоб слайдери були повністю
дотягнуті. Недотримання цих
умов може призвести до
порушень нормальної роботи
складання шасі.

Складання шасі разом з прогулянковим
блоком

слайдер

Крок 2: Утримуючи кнопку повністю натисненою,
потягніть обидва слайдери до себе вказівними пальцями.
Якщо кнопка відсутня, просто потягніть обидва
слайдера до себе.
утримуючи кнопку,
потягніть слайдер
до себе

Крок 3: Не відпускаючи слайдери, підійміть всю ручку
вгору і відштовхніть її в сторону від себе. Якщо ручка не
рухається легко, ймовірно, що кнопку не було натисненою
повністю та / або слайдери не в повному обсязі натиснуті.
Якщо це станеться, повторіть кроки 1 і 2, поки ручка не
стане рухатися легко в напрямку стрілок на зображенні
нижче.

потягніть обидва
слайдера до
себе

Під час проведення дій з візком, завжди
переконуйтесь у тому, що дитина
знаходиться на відстані від рухомих частин

Шасі може бути складено з прогулянковим блоком,
який встановлений як по ходу руху, так і проти ходу.
Більш компактно скласти шасі можна за рахунок зняття
.
сидіння.
Щоб скласти шасі із встановленим блоком за
напрямком руху: зніміть бампер, потягніть ручку
регулювання положення для сну прогулянкового блоку і
складіть спинку вперед так, щоб вона повністю лягла на
основу сидіння. Якщо спинка прогулянкового блоку не
доходить до основи сидіння, потягніть ручку трохи
сильніше і опустіть спинку прогулянкового блоку на
сидіння. Тепер шасі може бути складено як описано в
розділі "Складання шасі разом з прогулянковим блоком"
Щоб скласти шасі з сидінням, встановленним проти
напрямку руху: зніміть бампер, потягніть ручку
регулювання положення для сну прогулянкового блоку і
складіть спинку вперед так, щоб вона повністю лягла
на основу сидіння. Якщо спинка прогулянкового блоку
не доходить до основи сидіння, потягніть ручку трохи
сильніше і опустіть спинку прогулянкового блоку на
сидіння. Тепер шасі може бути складено як описано в
розділі "Складання шасі разом з прогулянковим блоком"
Н а йкомпактнішого варіанту складання можна досягнути, знявши прогулянковий блок

ВСТАНОВЛЕННЯ ЛЮЛЬКИ ДЛЯ
НОВОНАРОДЖЕНОГО НА ШАСІ
Люлька для новонародженого може бути встановлена
на шасі, коли зняті прогулянковий блок а також
автокрісло.
Люльку для новонародженого можна встановити
тільки обличчям до мами.
Щоб встановити люльку для новонародженого,
необхідно встановити її на спеціальні кріплення на шасі
і натиснути до клацання. Обов'язково переконайтеся, що
люлька надійно зафіксована, потягнувши люльку вгору.

ЗНЯТТЯ ЛЮЛЬКИ ДЛЯ
НОВОНАРОДЖЕНОГО З ШАСІ
Тримайте люльку двома руками за ручки зняття
люльки, натиснувши при цьому пальцями вверх, потягніть люльку і вона без зусиль від'єднається від кріплень
на шасі.
УВАГА! Під час проведення
дій з візком, завжди
переконуйтесь у тому, що
дитина знаходиться на
відстані від рухомих частин

РЕГУЛЮВАННЯ КАПЮШОНА ЛЮЛЬКИ
ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНОГО
Капюшон люльки може бути відкинутий назад за
допомогою кнопок (праворуч і ліворуч) на зовнішній
стороні біля основи капюшона. Натисніть на кнопки з
двох сторін і відкиньте капюшон.
Щоб підняти капюшон, просто потягніть його вгору
до клацання і зафіксуйте в необхідному положенні
Натисніть кнопки з обох
сторін біля основи
капюшона та відкиньте
його назад

ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОКРІСЛА OYSTER
(модель LB321) НА ШАСІ ВІЗКА
Автокрісло Oyster кріпиться на шасі за допомогою
спеціальних адаптерів для автокрісла Oyster LB321.
Автокрісло не може бути встановлено на шасі, поки
не знято прогулянковий блок або люльку для новонародженого.
Автокрісло можна встановлювати тільки обличчям
до мами. Вставте спеціальні адаптери для автокрісла в
кріплення сидіння на шасі, адаптери мають маркування
"R" і "L", правий і лівий відповідно. Натисніть на
адаптери до характерного клацання і зафіксуйте їх.
Тримаючи автокрісло за ручку для перенесення,
опустіть його в адаптери до клацання.
Перевірте, чи зафіксовано автокрісло, потягнувши його
вгору.

ЗНЯТТЯ АВТОКРІСЛА
OYSTER (модель LB321) з шасі
Щоб від'єднати автокрісло з шасі, необхідно натиснути на дві червоні кнопки з двох сторін автокрісла і потягнути його вгору, автокрісло від'єднається від шасі.
Щоб від'єднати адаптери для автокрісла від шасі,
необхідно натиснути на виступаючі важелі на адаптерах
і потягнути вгору, адаптери від'єднаються.

АДАПТЕРИ ДЛЯ АВТОКРІСЛА
Oyster (LB321) адаптери
для автокрісла

Мультифункціональні
адаптери для автокрісла

АДАПТЕРИ ДЛЯ ПІДЙОМУ ЛЮЛЬКИ ДЛЯ
НОВОНАРОДЖЕНОГО / АВТОКРІСЛА
(до комплекту не входять)

Висота люльки для новонародженого а також певних
автокрісел (див. табл. на стор.) може бути збільшена за
допомогою спеціальних адаптерів для підйому.
Вставте спеціальні адаптери для підйому люльки чи
автокрісла в кріплення сидіння на шасі, адаптери мають
маркування "R" і "L", правий і лівий відповідно.
Натисніть на адаптери до характерного клацання і
зафіксуйте їх. Тримаючи люльку чи автокрісло за ручку
для перенесення, опустіть його в адаптери до клацання.
Перевірте, чи зафіксована люлька або автокрісло, потягнувши його вгору.
Щоб зняти люльку, тримайте люльку двома руками
за ручки зняття люльки, натиснувши при цьому
пальцями вгору, потягніть люльку і вона без зусиль
від'єднається від кріплень на шасі.
Щоб зняти автокрісло, натисніть на дві червоні
кнопки з двох сторін автокрісла і потягніть його вгору,
автокрісло від'єднається від шасі.

Bтоплені ручки для зняття адаптерів
для автокрісла з шасі

СУМІСНІСТЬ З АВТОКРІСЛАМИ
Шасі Oyster можна комбінувати з автомобільними
кріслами інших провідних виробників. Для отримання
додаткової інформації, дивіться таблицю нижче.
Завжди перевіряйте з вашим продавцем наявність
правильних адаптерів для Вашого автокрісла, якщо такі
потрібні.
ТИП АДАПТЕРУ
АВТОКРІСЛО

Oyster (LB321)

не
потрібні

Oyster
LB 321

мульти
адаптери

у комплеадаптери
кті
з автодля
підйому кріслом
необов'язковий

Maxi-Cosi CabrioFix

Maxi-Cosi Pebble

необов'язковий

Britax Baby-Safe
plus SHR II

необов'язковий

Britax Baby-Safe
for Oyster

необов'язковий

Cybex Aton 2/3

необов'язковий

BeSafe iZi Go

ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОКРІСЛА
НА ШАССІ ЗА ДОПОМОГОЮ
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИХ АДАПТЕРІВ

Завжди використовуйте ножні гальма перед розміщенням дитини у візку. Утримуюча система (ремені безпеки) має два плечових ременя, круговий поясний ремінь і
паховий ремінь.
Автокрісло не може бути встановлено, поки не зняті
Помістіть два плечових ременя на плечі дитини і пояспрогулянковий блок або люлька для новонародженого.
.
ний ремінь навколо талії дитини. Паховий ремінь повиВставте спеціальні адаптери для автокрісла в
нен знаходитись між ніг дитини. Поясний ремінь і плечо
кріплення сидіння на шасі, адаптери мають маркуванві ремені повинні бути зафіксовані в центральну пряжня
"R" і "L", правий і лівий відповідно. Натисніть на ку, яка знаходиться в кінці пахового ременя.
адаптери до характерного клацання і зафіксуйте їх.
Тримаючи автокрісло за ручку для перенесення, опустіть
Ремені можна регулювати по довжині, відповідно до
його в адаптери до клацання. Перевірте, чи зафіксоване розмірів вашої дитини, зсунувши утримувач уздовж ремеавтокрісло, потягнувши його в гору .
ня.

Щоб розстебнути ремені безпеки, необхідно натиснути
на центральну застібку з двох сторін.
Плечові ремені можна регулювати по висоті у відповідності до росту вашої дитини. Для цього необхідно витягЩоб від'єднати автокрісло з шасі, необхідно
нути плечові ремені з основи спинки прогулянкового блонатиснути на дві кнопки (для зняття) з двох сторін
ку. А саме, позаду на спинці прогулянкового блоку поверавтокрісла і потягнути його вгору,
ніть фіксатор плечового ременя вертикально і проштовхніть його у отвір в корпусі. Переставте ремінь на потрібавтокрісло .від'єднається від шасі.
ну висоту і зафіксуйте його, повернувши фіксатор гориЩоб від'єднати адаптери для автокрісла від шасі,
зонтально. Переконайтеся в тому, що обидва плечових
необхідно натиснутина виступаючі важелі на адаптерах
ременя знаходяться на однаковій висоті і що вони достаті потягнути вгору, адаптери від'єднаються.
нім чином зафіксовані.

ЗНЯТТЯ АВТОКРІСЛА З ШАССІ,
ВСТАНОВЛЕНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИХ АДАПТЕРІВ

ВИКОРИСТАННЯ УТРИМУЮЧОЇ
СИСТЕМИ (РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ)

плечовий ремінь
та утримувач

поясний ремінь
та утримувач

плечовий ремінь
та утримувач

ремені безпеки з
м'якими накладками

поясний ремінь
та утримувач

УВАГА! Завжди використовуйте ремені безпеки,
коли дитина знаходиться у візку.
центральна пряжка
з'єднання ременів

.
паховий ремінь
та утримувач

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ
КАПЮШОНА
Для встановлення капюшона необхідно:

Крок 1: Встановіть
капюшон на раму
прогулянкового блоку.

КАПЮШОН/ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ
Прогулянковий блок має багатофункціональний
капюшон, який допоможе захистити дитину від сонця,
вітру і дощу.
Капюшон може бути збільшений за допомогою блискавки у верхній частині капюшона. Також він має
оглядове віконце.
Капюшон може бути знятий з прогулянкового блоку.

Крок 2. Натисніть
кріплення капюшона
до клацання.

ВИКОРИСТАННЯ МОСКІТНОЇ СІТКИ
Крок 3. Зробіть ці кроки
на обох сторонах
капюшона, та застебніть
блискавку для з'єднання
капюшона з
прогулянковим блоком.

Прогулянковий блок має вбудовану москітну сітку,
яка захована в підніжці блоку. Розстебніть блискавку та
розгорніть москітну сітку.
Еластична верхня частина сітки дає змогу максимально щільно прилягати до капюшону. Сітка має з двох
сторін кнопки, за допомогою яких її можна закріпитина
задній частині прогулянкового блоку.
Для зняття капюшона необхідно:
Для того щоб скласти сітку, необхідно відстебнути
кнопки, обережно її скласти і помістити до спеціальної
кишені, яка знаходиться під підніжкою прогулянкового
блоку. Будьте уважні і обережні при закриванні блискавКрок 1. Розстебніть блики на кишені, щоб сітка не потрапила під бігунок.
скавку на капюшоні, яка
Москітна сітка може бути прибрана повністю з киз'єднує капюшон з прогулян- шені, для цього необхідно просто відстебнути кнопку,
ковим блоком.
яка знаходиться в середині кишені.
Затемнена москітна сітка із захистом від сонця UPF
50+ доступна як додатковий аксесуар і до комплекту не
входить.
Крок 2. Відстебніть кріплення
капюшона від рами прогулянкового блоку.
Повторіть ці кроки з іншої
сторони

ВИКОРИСТАННЯ ЧОХЛА НА
НІЖКИ
Розмістіть чохол на ніжки над ногами дитини,
одягнувши його на нижню частину підставки для ніг.
Кнопки, які знаходяться на чохлі, допоможуть
Вам його застебнути навколо бампера.

ЗАКРІПЛЕННЯ УТЕПЛЕНОГО КОНВЕРТУ
Верхню частину утепленого конверту можна зняти,
відстебнувши блискавку. Нижня частина утепленого
конверту може використовуватися в якості утепленого
вкладишу до прогулянкового сидіння без верхньої
частини.
Для того щоб зафіксувати утеплений конверт, необхідно відстебнути плечові і поясні ремені від центрального фіксатора. Протягніть плечові і поясні ремені у
відповідні отвори в конверті. Витягніть центральний
ремінь посередині конверту та зафіксуйте їх.
Також зафіксуйте утеплений конверт у верхній
частині прогулянкового блоку за допомогою спеціальних кнопок.

ЗАКРІПЛЕННЯ ДОЩОВИКА
При фіксації дощовика, капюшон повинен бути
розкритий, щоб підтримувати його.
Одягніть дощовик на прогулянковий блок і
зафіксуйте його липучками на передній частині
дощовика навколо передніх направляючих для коліс
(якщо прогулянковий блок встановлений по ходу
руху). Коли прогулянковий блок встановлений проти
руху - навколо задніх направляючих.

ЗАКРІПЛЕННЯ ДОЩОВИКА НА ЛЮЛЬКУ
При фіксації дощовика капюшон повинен бути
розкритий, щоб підтримувати його.
Помістіть дощовик над капюшоном так, щоб отвір
для перенесення люльки збігався з ручкою для перенесення. Потягніть дощовик до задньої частини капюшона, а потім до передньої, щоб еластичний край
повністю покрив люльку.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
• Регулярно перевіряйте гвинти, заклепки та кріплення, щоб переконатися, що вони замкнені герметично і надійно. Якщо ви збираєтеся використовувати візок
протягом зими, у моря або бездоріжжя, важливо
ретельно почистити і висушити його після використання. Сіль з океану або з доріг буде викликати корозію металевих частин, якщо її вчасно не видалити.
Після використання у цих умовах, необхідно протерти візок чистою губкою з прісною водою і ретельно висушити.
• Перевіряйте на регулярній основі, що блокування
пристрою працює належним чином.
• Якщо будь-яка частина візка пошкоджена, зверніться до вашого місцевого сервісного центру
BabyStyle, та не використовуйте його у пошкодженому стані.
• Не залишайте візок занадто довго під впливом
сонячних променів, адже це може викликати вигорання тканин та зміни у кольорі.
• Обережно транспортуйте візок, щоб не пошкодити тканину.
• Масло підходить для використання в якості
мастила для рухомих частин.
• Переконайтеся, що застібки-блискавки або
повністю відкриті або повністю закриті, бо вони
можуть бути пошкоджені.
• Завжди використовуйте дощовик в негоду.
• Не кладіть предмети на капюшон візка, адже це
може призвести до його пошкодження.
• Гумові шини можуть залишити сліди на деяких
поверхнях (вінілові покриття для підлоги, килими і
т.д.) і викликати плями.
• Обов'язково очищуйте металеві деталі за допомогою вологої тканини, а потім ретельно просушуйте їх.
• Тканини повинні бути очищені, виконуючи
вказівки на етикетках по догляду.
• Не періть у пральній машині. Дозволене ручне
прання з м'яким миючим засобом і теплою водою (30
° C).

