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Важлива інформація з безпеки
ВАЖЛИВО: Уважно вивчіть цю інструкцію перед використанням
та зберігайте її для подальшого використання. Безпека Вашої
дитини може постраждати, якщо ви не будете дотримуватися цих
інструкцій.
УВАГА: Цей візок був розроблений для однієї дитини, не
намагайтеся перевозити більше однієї дитини в цьому
транспортному засобі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Неправильне збирання, складання або
використання цього транспортного засобу може призвести до
пошкодження і впливати на безпеку транспортного засобу.
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 в 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 поставляються виробником або
дистриб'ютором запасні частини.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Щоб уникнути травм, переконайтеся, що вашої
дитини у візочку немає, коли ви розкриваєте або складаєте його.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Цей транспортний засіб не замінює ліжко
дитині.
УВАГА: Не використовуйте будь-які аксесуари на ручці коляски,
коли блок сидіння знаходиться в положенні напівлежачи.
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Основні функції

Резиновий ремінець
Ручка

Вікно перегляду

Відкидна секція

Ручка капюшону
Кріплення капюшону
Бампер

Карман для
зберігання

Кнопка розблокування бампера
Ремінець складання шассі

Підніжка
Ремінець регулювання положення для сну
Підставка для ніг

Фіксатор складання

Подорожній затискач

Кнопка випуску
переднього колеса
Гальмо

Корзина для покупок

Кнопка фіксатора
переднього колеса

Кнопка фіксатора
заднього колеса
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РОЗКЛАДАННЯ ШАСІ
Розкладіть шасі: відпустіть кронштейн для шасі
та, тримаючи шасі за ручку, підніміть його
допоки шасі не розкладеться. Перевірте чи
шасі повністю відкрите, натиснувши на ручку.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАДНІХ КОЛІС
Встановіть задні колеса: натисніть і утримуйте
червоний важіль випуску заднього колеса,
встановіть вісь заднього колеса та натисніть на
корпус заднього колеса.

ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗНЯТТЯ
ПЕРЕДНІХ КОЛІС
Встановіть передні колеса: знайдіть на
передніх колесах осьові заглушки, зніміть їх
ЗНЯТТЯ ЗАДНІХ КОЛІС
і вставте віссю у відповідний паз шасі.
Переконайтесь перед використанням, що колеса Зніміть задні колеса: натисніть і утримуйте
надійно вставлені. Зніміть передні колеса:
важіль випуску червоного заднього колеса та
Крок 1. натисніть на кнопку звільнення колеса,
витягніть колесо з корпусу заднього колеса.
що розташована на внутрішній частині осі
колеса.
Крок 2. Потягніть колесо вниз.

Крок 1.
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Крок 2.
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СКЛАДАННЯ ШАСІ
Складіть шасі: знайдіть червоний затискач
блокування шасі, що знаходиться з правого боку
коляски. Натисніть на нього і тримайте відкритим.
Складіть капюшон та знайдіть складний ремінець
в цетрі сидіння під клапаном з тканини. Потягніть
за цей ремінець та припідніміть коляску, щоб вона
склалася. Зафіксуйте транспортувальну кліпсу на
шасі.

Шасі самостійно стоїть у
складеному положенні

РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОРОТНОСТІ
Увага. Щоб запобігти пошкодженням, відведіть
дітей осторонь при складанні/розкладанні
ПЕРЕДНІХ КОЛІС
коляски.
Передні колеса можуть використовуватись у
зафіксованому режимі або поворотному. Щоб
перейти від блокування до поворотності поверніть блокуючий хомут проти годинникової
стрілки (правий і лівий). Щоб перейти від
поворотного режиму до блокування - поверніть
Натисніть затискач
хомут за годинниковою стрілкою.
шасі

Колеса заблоковані
Потягніть шасі
за ремінець

Завжди дбайте, щоб дитина не знаходилась
біля рухомих частин під час складання
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Колеса поворотні
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ВИКОРИСТАННЯ ПАРКУВАЛЬНИХ
ГАЛЬМ

Для того щоб задіяти гальма, потрібно натиснути
ногою на важіль, який знаходиться посередині
задньої осі. Перш, ніж відпустити ручку, переконайтеся, що колеса візка зафіксовані на гальмах.
Щоб зняти з гальм, підніміть важіль ногою вверх
допоки колеса не почнуть вільно рухатись.
НІКОЛИ не залишайте коляску, попередньо
не поставивши її на гальма.

Витягніть

Повернутися до вертикального
положення: натисніть на кнопку, що
знаходиться на спинці сидіння, та
потягніть ремінці на себе.

Витягніть
Натисніть вниз - гальма
увімкнені

Натисніть

ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗНЯТТЯ БАМПЕРА

Натисніть вгору - гальма
вимкнені

Встановлення бампера: вставте бампер в
призначені для нього отвори на шасі. Для
зняття бампера, знайдіть кнопки його
відпускання, розташовані біля отворів. Натисніть
на кнопку і витягніть бампер.

Завжди ставте коляску на гальма перед
саджанням або вийманням дитини

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОГУЛЯНКОВОГО
БЛОКУ

Щоб перевести прогулянковий блок в режим відпочинку, знайдіть на задній частині спинки
ремінець для регулювання, натисніть кнопку на
його верхній частині та потягніть петлю,
розкладаючи при цьому сидіння.
10
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Знімання текстилю з сидіння. Сидіння
може бути зняте у випадку використання
шассі з люлькою чи автокріслом. Почніть
зі знімання бампера (Див. стор. 11), а
далі рухайтесь покроково, як вказано
нижче.

4.. Відокремте
липучку, що
закріплює ремінець
для складання шасі.

5. Знизу сидіння
відстібніть липучку, щоб
витягнути ремінці для
утримання сидіння.

6. Розстібніть кнопки
та витягніть ремінці
(праворуч та
ліворуч).
1. Відстібніть кнопки
від шассі (праворуч
та ліворуч).

2.. Відстібніть кнопки
від шассі (праворуч
та ліворуч).

3.. Витягніть кнопку
з пластикового
зажиму (праворуч
та ліворуч).
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6. Обережно відігніть
кліпсу та повільно
витягніть тканину з
направляючого каналу
в сторону ручки для
коляски
(праворуч та ліворуч).
Після того, як
текстиль зняли,
пристібніть ремінці
для складання
шасі за допомогою
липучки, щоб
продовжувати
користуватися
шасі.
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ОПЦІЇ ЩОДО АВТОКРІСЕЛ
Oyster Zero сумісне з автокріслом Maxi-Cosi
Pebble. Для встановлення автокрісла, потрібно
скористатися універсальними адаптерами Oyster
Zero.

Універсальні адаптери
Oyster Zero для автокрісла

ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗНЯТТЯ
АВТОКРІСЛА НА/З ШАСІ
Автокрісло може бути встановлене на шасі
за допомогою відповідних адаптерів. Щоб приєднати адаптери до шасі, зніміть бампер.
Приєднайте адаптери до шасі, притискаючи їх
до отворів, де був встановлений бампер.
Тримайте автомобільне сидіння за ручку та
опустіть його на адаптери для автокрісла.
Перехідники повинні вставлятися в слоти в
основі ручки автокрісла праворуч та ліворуч.
Натисніть на автокрісло міцно, доки воно не
зафіксується. Перевірте, чи автомобільне
крісло зафіксовано, потягнувши його за
ручку.
Для того щоб зняти автокрісло з шассі,
натисніть на дві кнопки з боків автокрісла (не
кнопки регулювання ручки), зніміть
автомобільне крісло від шасі. Щоб вийняти
адаптери із шасі, натисніть кнопку на
бамперовій панелі та витягніть адаптер із
шасі.
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Завжди дбайте, щоб дитина не знаходилась
біля рухомих частин під час складання

ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗНЯТТЯ
ЛЮЛЬКИ НА/З ШАСІ
Люльку можна встановити на шасі за допомогою
відповідних адаптерів. Щоб приєднати адаптери до
шасі, зніміть бампер. Прикріпіть адаптери до
корпусу шасі, натиснувши адаптер на точку
приєднання бампера.
Тримайте люльку за ручку та опустіть її на
адаптери. Кріплення на люльці повинно
прослизнути в адаптери з обох боків коляски.
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Натисніть на люльку донизу доки не
прозвучить клацання та вона не
зафіксується. Перевірте, чи люльку
зафіксовано, потягнувши її за ручку.
Щоб зняти люльку з шасі, натисніть на кнопки її
виймання з адаптерів та підніміть люльку з
шасі. Щоб зняти адаптери з шасі, натисніть
кнопку відпускання бамперової панелі та
витягніть адаптер із шасі.

Натисніть вгору
на ручці у
напрямку
стрілки, щоб зняти
люльку.

OYSTER ZERO БЕЗПЕКА

Плечевий ремінь і
утримувач

Oyster Zero адаптери для люльки

Центральна пряжка
з`єднання ременів
Поясний ремінь
та утримувач
Паховий ремінь
та утримувач

ВИКОРИСТАННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ

Завжди дбайте, щоб дитина не
знаходилась
біля рухомих частин під час складання
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Завжди використовуйте ножні гальма перед
розміщенням дитини у візку. Утримуюча
система (ремені безпеки) має два плечових
ременя, круговий поясний ремінь і паховий
ремінь. Помістіть два плечових ременя на
плечі дитини і поясний ремінь навколо талії
дитини. Паховий ремінь повинен знаходитись
між ніг дитини. Поясний ремінь і плечові ремені
повинні бути зафіксовані в центральну пряжку,
яка знаходиться в кінці пахового ременя.
Ремені можна регулювати по довжині,
відповідно до розмірів вашої дитини, зсунувши
утримувач уздовж ременя. Щоб розстебнути
ремені безпеки, необхідно натиснути на
центральну застібку з двох сторін
17

УВАГА! Завжди використовуйте ремені
безпеки, коли дитина знаходиться у візку.

КАПЮШОН/ЗАХИСТ ВІД СОНЦЯ
Капюшон Oyster Zero має три секції. Передня
секція може бути складена назад до основної
частини капюшону, у залежності від побажань.
Відкиньте капюшон повністю і потягніть за розширення вперед. Складіть капюшон,
відпустивши його назад та розрівняйте
тканину.

ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗНЯТТЯ
МАТРАСИКУ
(В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТЬ)
Щоб встановити матрасик, звільніть ремені
безпеки, щоб вони були окремо один від
одного. Просуньте ремені через відповідні
отвори у матрасику та з`єднайте в
центральній кліпсі. Зняття матрасику: звільніть
ремені та просуньте їх назад через отвори в
матрасику.

ЗАКРІПЛЕННЯ УТЕПЛЕНОГО
КОНВЕРТУ

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ
КАПЮШОНУ
Встановлення капюшону: прикріпіть
відповідні кліпси капюшону до шасі (справа і
зліва); прикріпіть задню частину капюшону
липучками до сидіння з боків та знизу.
Зняття капюшону: зніміть кліпси капюшону з
шасі (справа та зліва); відкріпіть липучки та
зніміть капюшон.

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.

ЗАКРІПЛЕННЯ ДОЩОВИКА

Встановлення
Зняття капюшону
капюшону
Завжди дбайте, щоб дитина не знаходилась
біля рухомих частин під час складання
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Дощовик розташовується над коляскою. При
фіксації дощовика капюшон має бути відкритим
щоб його підтримувати. З`єднайте кнопки на
дощовику з відповідними кнопками на колясці
(справа та зліва). Знизу спереду на дощовику є
два ремінця, обгорніть їх навколо
направляючих коліс (справа і зліва).

19

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
• Регулярно перевіряйте гвинти, заклепки та кріплення, щоб переконатися, що вони замкнені
герметично і надійно. Якщо ви збираєтеся
використовувати візок протягом зими, біля 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
вигоряння тканин та зміни у кольорі.
• Обережно транспортуйте візок, щоб не
пошкодити тканину.
• Масло або силіконовий спрей 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.

ГАРАНТІЯ

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію про те, як
доглядати за коляскою. Ві зок має багато рухомих
частин і вимагає регулярного технічного
обслуговування з бокукористувача. Просте
очищення і змащування допоможе візку добре
виглядати і працювати краще та довше. Візок
буде використовуватися у багатьох різних
середовищах, що може збільшити знос та
призвести до корозії і погіршення якості
продукту. Регулярне прибирання, догляд і
технічне обслуговування дозволять знизити
вплив навколишнього середовища на візок.
Гарантія не захищає візок від
перевантаження, неправильного
використання, відсутності догляду та
обслуговування користувачем. BabyStyle UK Ltd
надає гарантію на підтримку продавця, в якого
ви придбали цей продукт.Гарантія діє протягом
12 місяців з дати покупки. Для гарантії
необхідно пред’явити товарний чек та
гарантійний талон. Гарантія не поширюється на
будь-які несправності, викликані неправильним
використанням, пошкодженням чи зневагою
покупця до продукту. Споживач має
відповідально ставитись до продукту, проводити
профілактичний огляд і технічне обслуговування
візка, щоб уникнути пошкодження. У разі
гарантійного звернення, візок повертається до
продавця за рахунок власників з метою
визначення, чи є претензії по гарантії
виправданими, та усунення виявлених
несправностей.

• Не періть у пральній машині. Дозволене ручне
прання з м'яким миючим засобом і теплою водою
(30°C).
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